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                                                                Uchwała 

                                                      Składu Orzekającego  

                                  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie 

                                                        z  2 grudnia 2010 r. 

 

w sprawie zaopiniowania przedłożonego przez Wójta Gminy Leśna Podlaska  projektu  

uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.  
  

Na podstawie art. 230 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z  późn. zm.) oraz art. 13 pkt 12 i art. 19 ust. 2 ustawy  

z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, 

poz. 577 z późn. zm.), po przeanalizowaniu przedłożonego przez Wójta Gminy Leśna 

Podlaska projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej, skład orzekający Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Lublinie w osobach: 

 

 Mirosława Strzemecka     -przewodnicząca 

Jolanta Irobi    - członek 

 Adam Błaszko             - członek 

 

 

                                                              p o s t a n a w i a: 

 

pozytywnie zaopiniować przedłożony przez Wójta Gminy Leśna Podlaska projekt uchwały                   

o wieloletniej prognozie finansowej.  

 

                                                                   Uzasadnienie 

 

 

 Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie na podstawie ustawy  

z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, 

poz. 577 z późn. zm.) został upoważniony do wydawania opinii o przedkładanych projektach 

uchwał o wieloletniej prognozie finansowej.   

Projekt uchwały o wieloletniej prognozie finansowej gminy Leśna Podlaska wraz                

z objaśnieniami, wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie - Zespół  

w Białej Podlaskiej razem z projektem uchwały budżetowej na 2011 rok w ustawowym 

terminie  tj. 15 listopada 2010 r. 

 Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie po przeanalizowaniu 

pod kątem zgodności z prawem przedłożonych dokumentów uznał, że zawierają one 

wymagane przez prawo postanowienia. Nie stwierdził zapisów niezgodnych z prawem             

i  postanowił wydać pozytywną opinię.  

Przygotowany przez Wójta Gminy Leśna Podlaska projekt uchwały o wieloletniej 

prognozie finansowej został opracowany w sposób staranny. Obejmuje on prognozę kwoty 

długu na lata 2011-2019, wykaz realizowanych przedsięwzięć w latach 2011-2013, 

dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach, informację o relacji 

wynikającej z art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych w latach 2011-2013 oraz 

objaśnienia dotyczące przyjętych wskaźników. Stąd też zdaniem Składu Orzekającego 

zawiera on wszystkie elementy formalno-prawne wynikające z art. 226 i  art. 227 ustawy         

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240    z  późn. zm.) 
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oraz z art. 122 ust. 3 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę          

o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ).  Są one spójne wewnętrznie oraz 

zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2011 r. Zaplanowane na ten okres  wskaźniki są 

realne i nie budzą zastrzeżeń. Zachowana jest między nimi relacja wynikająca z art. 242 

ustawy o finansach publicznych, a więc planowane w tych latach wydatki bieżące nie 

przewyższają planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat 

ubiegłych i wolne środki. 

 Wykazane w latach 2011-2013 wskaźniki kwoty długu, nie spowodują naruszenia 

określonego w  art.170 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca   2005 r. o finansach publicznych 

(Dz.U. Nr 249, poz. 2104  ze zm.) dopuszczalnego wskaźnika zadłużenia jednostek 

samorządu terytorialnego, ustalonego na poziomie 60 % planowanych dochodów. 

Obciążenie budżetów objętych również tym okresem czasu z tytułu spłaty  

zaciągniętych wcześniej  pożyczek i kredytów długoterminowych  wraz z należnymi  w tych 

latach odsetkami,  nie przekracza 15 % limitu wyznaczonego dla jst art.169 starej ustawy            

o finansach publicznych. 

Skład orzekający stwierdza również, że w latach 2014-2019 relacja wynikająca                           

z art. 243 ustawy o finansach publicznych  jest zachowana. Świadczy to, że w poszczególnych 

latach objętych prognozą relacja łącznej kwoty przypadających  w danym roku budżetowym 

spłat rat kredytów i pożyczek wraz  z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów            

i pożyczek do planowanych dochodów ogółem budżetu nie przekracza średniej arytmetycznej 

z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych                

o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów 

ogółem budżetu. 

Z załączonej  informacji  dotyczącej relacji z art. 243  ustawy o finansach publicznych 

wynika, że również   w latach 2011-2012 jest ona zachowana, natomiast w roku 2013 nie jest 

zachowana  

W przedłożonych objaśnieniach podano przyczyny wzrostu lub spadku 

prognozowanych wskaźników. 

Mając powyższe na uwadze skład orzekający pozytywnie opiniuje przedstawiony 

przez Wójta Gminy Leśna Podlaska projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej.     

  

 Opinia niniejsza - stosownie do art. 230 ust.3  ustawy o finansach publicznych  -  

powinna być opublikowana  na zasadach wynikających z art. 246 ust.2 ustawy.  

 

   Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Lublinie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

         

 

 

Otrzymują: 

1. Wójt Gminy Leśna Podlaska 

2. a/a 

     

 

 


