UchwałaNr So. 0957l11I4IKal2014
Składuozekającego Regionalnejlzby obrachunkoweiw Poznaniu
z dnia 26 tistopada2014roku
w sprawie:wyrażeniaopiniio projekcieWie|oletniej
PrognozyFinansowejGminy fe|azkÓw na |ata
2015-2018
Skład ozekający Regiona|nejlzby obrachunkowejw Poznaniu wyznaczonyZaządzeniem
Nr 712013Prezesa Regionalnejlzby Obrachunkowej
w Poznaniuz dnia31 stycznia2Oi3 r. ze zm.w

osobach:

Przewodnicząca:
TeresaMarczak
Członkowie: ZofiaFreitag
ZbigniewCzołnik
działĄąc na podstawie art. 13 pkt. 12 l
19 ust' 2 ustawy z dnia 7 pafdziernika ,|992 r.
.art.
o regionalnychizbachobrachunkowych
(Dz. ],J'z 2012 r', poz. 1113ze zm'), vlyrafao pzedłofonym
przez WÓjta Gminy felazków w dniu 14 listopada 2014 roku projekcie Wie|oletniejPrognozy
Finansowejna lata2015-2018
opiniępozyĘwnąz uwagąw pkt 3
UZASADNIENIE
Projektuchwaływ sprawieWielo|etniej
PrognozyFinansowejna lata 2o1y2o18 Gminy fe|azków
(zwany da|ej WPF) przyjętyŻarządzeniemnr 73i2O14WÓjta Gminy fe|azkow z dnia 14 |istopada
20'|4r. zostałpzesłanyw formiedokumentue|ektronicznego
tut.lzbie w dniu 14 |istopada2014r'
Wydającniniejsząopinię,SkładozekĄący zapoznałsię z następującymidokumentamibędącymi
w posiadaniu lzby: projektemuchwałybudżetowejna 2015 rok, sprawozdaniamibudżetowymi
sporządzonymi
wg stanuna dzień 30'09.2014r., uchwałą
budżetową
na 2014 rok,uchwałą
w sprawie
Wieloletniej
PrognozyFinansowejna lata 2014-201Tpo zmianach.
1.Projekt uchwałyW sprawie WPF spełnia wymogi okreŚ|one pzepisami ań' 226 ustawy
z dnia27 sierpnia2009 rokuo finansachpub|icznych.
W wykaziepzedsięwzięĆzamieszczonojedno
pzedsięwzięcie,którejest kontynuacjąrealizowanego
przedsięwzięcia
w latach2o13'2o14.
2.P|anowanewie|koŚcibudfetowew |atachobjętychprognozązapewniająpzestzeganie zasady,o
któĘ mowaw art,242ustawyo flnansachpub|icznych.
3. Projektuchwaływ sprawieWPF wykazujezgodność
z pĘektem uchwałybudŹetowej
na 2015 rok
w zakresie Wymaganymart. 229 ustawy o finansach publicznych,z wyjątkiemkwoty długu.
Wg wyliczeń Składu ozekającego, uwzg|ędniającstan zadłufenia na koniec 2013 r. w kwocie
217.122zł oraz p|anowanepzychody budżetuw 2014 roku z tyt' kredytów i pofyczekw kwocie
1.702'812zł,to zadłufenie
Gminyna koniec 2014rokuwinnostanowićkwotę1.919.934zł'Natomiast
w projekcieWPF wykazanokwotę217 '122zł.Powyfszezutuje nazadłużenie
Gminyna koniec2015

p|anowane
rokui na latanastępne.Ana|izaprojektuwykazuje,if w 2014rokunie zostanązaciągnięte
pzyjętychwartoŚcibrakjest wyjaŚnieńwe
kredytyi pofyczkiw kwocie1.702.812zł.W objaŚnieniach
wskazanymzakresie.Składozekający zauwafa taąe, if na dzień opiniowanianiniejszegoprojektu
w budfecie na 2014 rok nie zmienionoptanupzychodów. Zgodniez art' 229 ustawyo finansach
pub|icznychwańościprzyjętew wieloletniejprognoziefinansoweji budfecie jednostkisamorządu
powinnybyĆzgodne co najmniejw zakresiewynikubudżetui związanychz nim kwot
terytoria|nego
prognozy
Do wie|o|etniej
pzychodów i rozchodóworaz długujednostkisamoządu terytoria|nego.
finansowejdołqczasię objaŚnieniaprzyjętychwańoŚci.W objaŚnieniachmogą byĆzawańe także
1.
ust.
w
mowa
ktÓrych
uszczegÓławiające dane,
informacje
o
(art.226ust 2a).Nadto,wartoŚcidochodÓwi wydatkÓwprzyjętew ko|umniepzewidywanewykonanie
roku 2014 nie odpowiadająwartoŚciompzyjętymw uchwale budżetowejna 2014 po zmianach,
rÓwniefW tymzakresiebrakjest wyjaŚnień'
zostaniezachowanarelacja,o którejmowa
4.ZpzedłoŻonejprognozywynika,ze w |atach2015-2018
w art.243ustawyz dnia27 sierpnia2009 rokuo finansachpublicznych.Pzeuridywanaw latach2015a wskaŹnikiemłącznĄkwoĘ spłatjest na tyle
2018 rÓŻnicapomiędzywskaŹnikiemdopuszcza|nym,
w budiecie 2014 kredytÓwi pozyczek,
bezpieczna,iż nawetw sytuacjizaciągnięciaprzewidzianych
nie powinnowystąpiĆ zagrofenie d|a zachowaniawymogów z art, 243 ustawy o finansach
publicznych.
W art. 227 ust 1, a
5. Z projektuwynika,że okres objętyWPF odpowiadaokresowiokreś|onemu
prognozakwotydługuspoządzona jest na okres, na który zaciągniętooraz p|anujesię zaciągnąĆ
że p|anowaneprzychodyw 2014 r. z tytułukredytówi poiyczek w
zobowiązania,(pzy załoŻeniu,
co wyczerpujedyspozycjeart.227 ust 2 ustawyo
kwocie 1.7a2'812zł nie zostanązrea|izowane),
finansachpublicznych.
6. W projekciezawańo upoważnieniad|a organu wykonawczegodo zaciąganiazobowiązań w
z art'228 ufp.
zakresiewynikającym

jak w sentencji
Mając powyfszena względzieSkładozekający postanowił

Pzewodnicząca
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od niniejszejuchwałySkładuorzekającegosłużyodwołaniedo Ko|egium lzby
w terminie14 dniod datyjej doręczenia.
Pouczenie:.
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