Elektronicznie podpisany przez:

Marzena Węckowicz; Regionalna Izba Obrachunkow
dnia 8 grudnia 2020 r.

Uchwała nr 1/2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 2 grudnia 2020 r.
w sprawie sprostowania uchwały Składu Orzekającego w sprawie opinii o projekcie
uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kaczory
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony Zarządzeniem
nr 27/2020 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1 października
2020 r. (ze zm.) w składzie:
Przewodnicząca

Marzena Węckowicz,

Członkowie:

Katarzyna Kosmowska,
Monika Paczyńska,

na podstawie art. 113 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 256) postanawia sprostować błędy pisarskie w uchwale nr SO.0957/3/15/Pi/2020 z dnia
01 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Kaczory, w której w Uzasadnieniu w części III w ust. 2:
 treść „Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyż Wielkopolski” zastępuje się
treścią „Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaczory”.
UZASADNIENIE
Wysłana w dniu 4 grudnia 2020 r. opinia zawierała błędy pisarskie polegające
na wpisaniu nieprawidłowej nazwy jednostki samorządu terytorialnego. Jest:
„2. (…) Skład Orzekający wskazuje, że w roku planowanej spłaty przedmiotowej pożyczki
przez Związek Międzygminny, tj. w roku 2023, spłata ta powinna zostać wykazana
w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Krzyż Wielkopolski na lata 2021-2026 – z jednej strony jako przychód jednostki
samorządu terytorialnego z tytułu spłaty udzielonej pożyczki w latach ubiegłych
(poz. 4.4 załącznika nr 1 do WPF), a z drugiej jako zobowiązanie związku współtworzonego
przez tę jednostkę przypadające do spłaty w tym roku budżetowym, podlegające doliczeniu
do łącznej kwoty spłat i wykupów, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych, zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych (poz. 10.4 załącznika Nr 1
do WPF).”

a powinno być:
„2. (…) Skład Orzekający wskazuje, że w roku planowanej spłaty przedmiotowej pożyczki
przez Związek Międzygminny, tj. w roku 2023, spłata ta powinna zostać wykazana
w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kaczory na lata 2021-2026 – z jednej strony jako przychód jednostki samorządu
terytorialnego z tytułu spłaty udzielonej pożyczki w latach ubiegłych (poz. 4.4 załącznika nr 1
do WPF), a z drugiej jako zobowiązanie związku współtworzonego przez tę jednostkę
przypadające do spłaty w tym roku budżetowym, podlegające doliczeniu do łącznej kwoty
spłat i wykupów, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie
z art. 244 ustawy o finansach publicznych (poz. 10.4 załącznika Nr 1 do WPF).
Poprawny wypis treści uchwały w sprawie opinii o projekcie uchwały w wprawie wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Kaczory stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Przewodnicząca
Składu Orzekającego
Marzena Węckowicz

Pouczenie: Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale służy odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały.

