Uchwała Nr V/306/2014
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 15 grudnia 2014 r.
w sprawie opinii o projekcie uchwaĘ w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Trzebnica przedstawionej wraz z projektem uchwaĘ budżetowej na rok 2015.

Na podstawie art. 13 pkt 12 ustawy z 7 paździemika 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz.U. z 2012 t, poz. 1113 i z 2013 r. poz. 1646) w związku z art. 230 ust. 2 pkt
1, ust. 3 ustawy z ż7 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 t, poz. 885, z późn.
zm.) oraz zarządzenia rt IlIż Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 1
lutego 20Iż r. w sprawie wyznaczęnia składów orzekających i ich przewodniczących (ze zm,),
Skład Orzekalący Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, w osobach:
1. Ewa Pudło - przewodnicząca;
2. Joanna Radzieja - członek;
3. Bartosz Zavładzki - członek,

wydaje opinię pozytywną
?

o pĄekcie uchwaĘ w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzebnica przedstawionej
wraz z pĄektem uchwały budżetowej na rok 2015.

uzasadnienie

z art, 23O ust. 2 i art. 238 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
2013 r, poz. 885, z późn. zm.), zwanej dalej - utp, zarząd jednostki samorządu
terytorialnego (wój| burmistrz, prezydent miasta) jest zobowiwany do przedłożęńandzie oraz
regionalnej izbie obrachunkowej celem zaopiniowania, pĄektu uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej lub jej zrruany wtaz z projektem uchwały budżetowej do 15 listopada roku
poprzedzĄącego rok budżetowy. Natomiast zgodnie z art. 230 ust. 3 ufp regionalna izba
obrachunkowa wydaje opinię do projektu uchwały w sprawie wieloletniej pfognozy finansowej lub
jej zmiany, przedstawionego wtaz z pĄektem uchwały budżetowej, ze szczególnym
uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy dotyczących uchwalania i
wykonywania budżetów w następnych latach, na które zaciągnięto i planuje się zaciągnąć
I. Zgodnie

(Dz.U.

z

zobowtązania.

i sposób ujęcia poszczegóInych elementów w uchwale w
sprawie wieloletniej prognozy finansowej, a zatęm także w jej pĄekcie. Uchwała dla każdego roku
objętego prognozą powinna określaćco najmniej:
1. Dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, w tym wydatki na obsługę dtugu, gwarancje i
Przepis art. 2ż6 ufp określa strukturę

poręczenia oraz wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane i wydatki związane z
funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.
2. Dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedażv majątku, oraz wydatki majątkowe budzetu.
3. Wynik budżetu oraz przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu.
4. Przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągnięte1o oraz planowanego do
zaciągnięcia.
5. Kwotę długu oraz re|acje, o któĘ mowa w art. 243 ufp określającedopuszczalny poziom
zadlużęnia oraz sposób sfinansowania spłaty długu.
6. Objaśnienia przyjętych wartości.
Dodatkowo w wydatkach należy wyszczególnić kwoty wydatków bieżących i majątkowych
wynikające z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.
Zkolei z przepisu art.226 ust. 3 ufp wynika, że szczegółowe postanowienia dotyczącerealtzacjt
każdego z przedsięwzięć wieloletnich powinny być ujęte w załącznlku do uchwały w sprawie
wieloletniej pfognozy finansowej. Postanowienia te dotyczą określenia nazwy i celu danego
przedsięwzięcia, jednostki organizacyjnej odpowiedziaLnej za rea|izację lub koordynację jego

