U chw ala Nr 41 0011111174/20 10
z dnia 14 grudnia 20 10 ro ku
III Sklad u

O rzekaj ~cego

Regionalnej Izby

Obrachunkow ej w Katow icach
w sprawie: opmn 0 przedlozonym przez Burmistrza Toszka proJekcie uchwaly
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2017.
Na podstawie art. 230 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z poin. zm.) oraz art. 13 pkt 12, art. 19 ust. 2 i art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 7 paidziernika 1992 roku 0 regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 200 1 r.
Nr 55, poz. 577 z poin. zm.) III Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach u c h w a I a co nast(;?puje:

§ 1.
Wydaje si(;? pozytywn~ opini(;? 0 przedlozonym przez Burmistrza Toszka projekcie
uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy finamowej na lata 2011- 2017.

§ 2.
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podj(;?cia.

Uzasadnienie:
III Sklad Orzekaj'tcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, po dokonaniu
analizy przedlozonego przez Burmistrza Toszka Zarz'tdzeniem Nr 356/2010 z dnia
12 listopada 2010 r. projektu uchwaly w sprav'ie wieloletniej prognozy finansowej na lata
2011 - 2017 stwierdza co nast(;?puj e :
- projekt uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2017
opracowany zostal w formie projektu przyszlej uchwaly Rady Miejskiej w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej , na podstawie przepisow ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U . Nr 157, poz. 1240 z poin , zm.),
- na lata obj(;?te prognoz't zaplanowano m.in .: dochody oraz wydatki biez'tce, dochody oraz
wydatki maj'ttkowe, wynik budZetu, przychody i rozchody budzetu, sposob finansowania
oraz kwot(;? dlugu j.s.t. - zgodnie z postanowjeniami zawartymi wart. 226 ust. 1 i ust. 2
ustawy 0 finansach publicznych,
- okreslaj'tc dochody i wydatki biez'tce na lata obj(;?te prognoz't zachowano zasad(;?,
mowa wart. 242 ust. 1 ustawy 0 finansach publicznych,

0

ktorej

- prognoza kwoty dlugu zostala sporz'tdzona w latach 2011 - 2013 z zachowaniem
zasad, 0 ktorych mowa wart. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 0 finansacb
publicznych stosowanych na mocy art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy
wprowadzaj'tce ustaw(;? 0 finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z poin.

zm.), a w latach 201 4 - 2017 z zachowaniem relacji wynikaj'tcej z art. 243 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r.

0

finansach publicznych,

- wartosci przyjt(te w projekcie wieloletniej prognozy finansowej i w projekcie budzetu na
20 11 r. SC\.. ze so bC\.. zgodne,
- upowaznienia dla Burmistrza zostaly prawidlowo okreslone,
- przedlozone do projektu uchwaly objasnienia nie budzC\.. zastrzezen,
- w ZalC\..czniku Nr 2 nalezy przeanalizowac czy w poszczeg61nych latach limit wydatk6w
i limit zobowiC\..zan SC\.. (lub bt(dq) w tej samej ·wysokosci.
Sklad OrzekajC\..cy zwraca uwagt(, ze ze sporzC\..dzonej prognozy kwoty dlugu wynika,
ze w latach 2011 - 20 13 nie zostanie zachowana relacja 0 kt6rej mowa wart. 243 ustawy
o finansach publicznych. Nalezy zatem na biezC\..co monitorowac sytuacjt( finansowC\.. Gminy,
tak aby w przypadku wystClPienia nieprzewidzianych obecnie okolicznosci, w tym
niezrealizowania dochod6w na zakladanym poziomie lub koniecznosci zacictgnit(cia nowych,
nieplanowanych zobowiqzan - sytuacja finansowa Gminy nie ulegla niekorzystnej zmianie
i nie spowodowalo to w roku 2014 niezachowania relacji, 0 kt6rej mowa wart. 243 ustawy
o finansach publicznych.

BiorC\..c pod uwagt( dokonane ustaJenia, Sklad OrzekajC\..cy postanowil jak w sentencji
stwierdzajC\..c, iz w p rzedstawionym ksztalcie wieloletnia prognoza finansowa zapewnia
przestrzeganie przepis6w dotyczC\..cych uchwalania i vvykonywania budzet6w do konca 2017 r.

PRZEWODNICZi\CA
III Skladu O rzekaj~ ceg o

m~~<ZYk
Od mmeJszej uchwaly przysluguje odwolanie do pelnego skladu Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni od daty dort(czenia.

