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Uchwalanr SO-0952/ll/1/151Pi1201
w Poznaniu
SkladuOrzekajqcegoRegionalnejlzby Obrachunkowej
z dnia 24listopada2011 roku
w sprawie wyra2eniaopinii o projekcie uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Kaczory

sklad orzekajqcy Regionalnejlzby obrachunkowejw Poznaniuwyznaczonyzatzqdzeniem
Nr 1112009Prezesa Regionalnejlzby obrachunkowejw Poznaniuz dnia 6 lipca 2009r.
2e zm.\ w skladzie:
Przewodnicz4ca.
Czlonkowie:

Str6zyk
Krystyna
AnielaMichalec
AldonaPruska

1992r.o
art. 13 pkt 12i an. $ ust.2 ustawyzdniaT pa2dziernika
na podstawie
dzialajqc
(Dz.U.z 2QO1r.
Nr 55, poz.577 ze zm.) w zwiqzkuz
izbachobrachunkowych
regionalnych
publicznych
(Dz.U.Nr 157,poz.
2009r.o finansach
z dnia27sierpnia
art.23Oust.3ustawy
przez W6jta Gminy Kaczory projekcieuchwalyw sprawie
1240ze zm.) o przedlozonym
wieloletniejprognozyfinansowejGminy Kaczoryna lata 2012- 2026
wyraza
opinie pozytwn4.
UZASADNIENIE
t.
prognozyfinansowejna lata 2012 - 2026 Gminy
Projektuchwalyw sprawiewieloletniej
2011r.
tutejszejlzbiew dniu15 listopada
Kaczory(dalejWPF)zostalprzedlo2ony
Wydajqc niniejszEopiniq Sklad Orzekajqcyzapoznal siq m. in. z nastgpuj4cymi
dokumentamibQdqcymiw posiadaniulzby: projektemuchwalybudzetowejna 2012t,
uchwalami okolobud2etowymimogacymi mie6 wplyw na zadlu2enie jednostki,
uchwala
spozqdzonymiwg stanu na dzieh 30.09.2011r,
sprawozdaniami
bud2etowymi
budzetowA
na 2011r.

il.
1. Projekt uchwa{yw sprawie WPF zawieradane wymagane przepisamiart. 226 ustawy
o finansach publicznych. Przyjqte w projekcie warto5ci oraz ich obja6nienia
uprawdopodabniai1q
realizmwieloletniejprognozyfinansowej.

zapewniajepzestzeganle
w latachobjetychprognoze
wielkoscibudzetowe
Planowane
zasady,o kt6rejmowaw ad"242 ustawyo finansachpublicznych'
J.

Z projektuwynika,2e okres objQtyWPF odpowiadaokresowina jaki pzyjeto limity
a prognozakwotydlugu
wydatk6wna realizacjeujqtychw prognozieprzedsiqwzigc,
zobowiqzania'
orazplanujesiQzaciqgnq6
jest na okresna kt6ryzaciEgniQto
sporzqdzona
co wyczerpujedyspozycjeaft.227 ustawyo finansachpublicznych
co nastQpule:
prognozy
kwotydluguustalono,
Na podstawie
, w latach2012-2013 niezostaniepzekroczonywska2niksplatyzobowiqzaft(15o/o
dochod6w)oraz wska2nikzadluleniajednostki(60 % dochod6w),o kt6rychmowa
w art. 169 ust. 1, ust. 3 i art.170ust. 1 iust.3 ustawy z dnia
odpowiednio
do
(kt6reto przepisymajqzastosowanie
30 czerwca2005r.o finansachpublicznych
na podstawieart.85 pkt 3 ustawyz dnia27 sierpnia2009r' Przepisy
31.12.2O13r.
publicznych),
ustaweo finansach
wprowadzajqce
- w roku 2014 i lalachnastqpnychzostanie zachowanarelacja, o kt6rejmowa w
publicznych.
art.243ustawyz dnia27 sierpnia2009r. o finansach

5. Zakres przewidzianych dla organu wykonawczegoupowaznierinie wykraczapoza
publicznych.
wynikajAce
z art.228ustawyo finansach
dyspozycje
b.

Projektuchwalyw sprawieWPF wykazujezgodno66z projektemuchwalybud2etowejw
publicznych.
zakresiewymaganym
art.229ustawyo finansach

7. Projekt przedmiotowej uchwaly w sprawie WPF wykazuje ciqgloSd rcalizaqi
pzedsigwzig6
z dnia4 listopada
uchwalaRadyGminyKaczorynr Xl6Ol2011
ustalonych
2011r. w sprawiezmianyWieloletniej
PrognozyFinansowejGminyKaczoryna lata
2011 2026.
jak w sentencji.
Wskazujecna powyzszeSkladOzekajqcypostanowil,
ril J11,i;
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Pouczenie:
Od uchwaly Skladu Onekajqcego sluzy odwolanie do Kolegium Regionalnej lzby
uchwaly.
Obrachunkowej
w Poznaniu,ul. Zielona8 w terminie14 dni od datydorQczenia

