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w sprawie opmn o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Rokietnica na lata 2012 - 2015 .

Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w osobach:
Krzysztof Wacek przewodniczący
Urszula Pisarska członek
Iwona Szymańska członek

po rozpatrzeniu projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Rokietnica na lata 2012 - 2015 - działając na podstawie 13 pkt 12, art. 19 ust. 2 i art.
20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach
·obrachunkowych (Dz. U. 2200-1 r. Nr 55,~poz. 577 z póżri zrn.) - --.----- -

postanawia

pozytywnie zaopiniować przedłożony projekt uchwały o wieloletniej prognozie
finansowej Gminy Rokietnica na lata 2012 - 2015.

Uzasadnienie

Zarządzeniem Nr 71/2011 z dnia 10 listopada 2011 r. Wójt Gminy Rokietnica
przesłała Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie celem zaopiniowania
projekt uchwały budżetowej Gminy Rokietnica na 2012 rok i projekt uchwały
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rokietnica na lata 2012-2015.

Dokumenty powyższe wpłynęły do Regionalnej Izby Obrachunkowej w dniu
15 listopada 2011 r. .

Na podstawie w/w dokumentów Skład orzekający Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie ustalił co następuje:
1. Z projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rokietnica

wynika, że w załączniku Nr 1 do tego projektu uchwały, ujęto wieloletnią
prognozę finansową Gminy Rokietnica na lata 2012-2015.

2. W projekcie wieloletniej prognozy finansowej określono, zgodnie z art. 226 ust. 1
i 2 ustawy o finansach publicznych, dla każdego roku objętego prognozą:
a) dochody bieżące;
b) dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku:
c) wydatki bieżące, w tym:



- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- związane z funkcjonowaniem organów jst;

d) wydatki bieżące, w tym wynikające z limitu wydatków na planowane
i realizowane przedsięwzięcia, zgodnie z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach
publicznych;

e) wydatki majątkowe, w tym wynikające z limitu wydatków na planowane
i realizowane przedsięwzięcia, zgodnie z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach
publicznych;

f) wynik budżetu;
g) kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relacje o których mowa

wart. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. oraz wart. 243 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3. Przyjęte. wielkości planowanych dochodów i wydatków w okresie objętym
wieloletnią prognozą finansową znajdują potwierdzenie w objaśnieniach do
projektu wieloletniej prognozy.

W świetle art. 226 ust. 1 pkt 7 ustawy o finansach publicznych objaśnieniami
przyjętych wartości stanowią integralna część wieloletniej prognozy finansowej
jednostki samorządu terytorialnego. Dlatego objaśnienia należy włączyć do
wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rokietnica na lata
2012-2015, do załącznika Nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Rakietnica.

4. W załączniku Nr 2 do uchwały pn. "Przedsięwzięcia realizowane w latach
2012-2015" ujęto przedsięwzięcie w postaci zadania:
a) PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej z okresem realizacji

na lata 2012-2013 (wydatki majątkowe)
ze wskazaniem wszystkich wymaganych danych-określonych wart. 226 ust. 3
ustawy o finansach publicznych.

5. W projekcie uchwały określono prawidłowo upoważnienie dla Wójta Gminy
Rakietnica:
a) do zaciągania zobowiązań związanych z realizację przedsięwzięć o których

mowa wart. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych
w załączniku Nr 2 do uchwały ze wskazaniem kwoty i poszczególnych lat
(2013)

b) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku
budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości
działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok
budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięć o których mowa wart. 226 ust. 4
pkt 1 ustawy o finansach publicznych, na czas nieokreślony oraz na czas
określony z podaniem maksymalnych kwot

c) do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy
Rokietnica do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja
w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia
ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza
rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięć o których mowa wart. 226
ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, na czas nieokreślony.

6. W projekcie wieloletniej prognozy finansowej na 2012 rok przyjęto budżet
zrównoważony. Planowane dochody wynoszą kwotę 10.656.996 zł, natomiast
wydatki kwotę 10.656.996 zł. Brak jest przychodów jak i rozchodów budżetu.
Dane te są zgodne z danymi wynikającymi z projektu uchwały budżetowej Gminy
Rokietnica na 2012 rok. Zatem jest przestrzegany obowiązek, wynikający



z art. 229 ustawy o finansach publicznych, z którego wynika, że wartości przyjęte
w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu
terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu
i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki
samorządu terytorialnego.

7. W projekcie uchwały została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach
publicznych. Planowane wydatki bieżące objęte okresem wieloletniej prognozy
finansowej zostały pokryte dochodami bieżącymi.

8. Z prognozy kwoty długu Gminy Rakietnica na lata 2012-2015, stanowiącej część
projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy, wynika, że Gmina nie ma długu
na koniec 2012 roku, a zatem, zgodnie z postanowieniami art. 121 ust. 7 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach
publicznych, w latach 2011-2013 są przestrzegane zasady, wynikające z art. 169
i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr
249, poz. 2104 z późno zm.) oraz nie zostanie przekroczony wskaźnik określony
wart. 243 ustawy o finansach publicznych.

9. Zgodnie z art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy
wprowadzające ustawę o finansach publicznych, do projektu prognozy kwoty
długu stanowiącej część projektu wieloletniej prognozy finansowej, dołączono
informację na lata 2012-2013 o relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający wydał opinię jak w sentencji.

Od uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do pełnego składu
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w terminie 14 dni od dnia
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Otrzymują:
1. Wójt Gminy Rokietnica
2. ala PRZEWODNICZĄCY

SKŁADU AJĄCEGO


