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Uchwała Nr 146/2018
VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

z dnia 28 listopada 2018 roku
w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipnik na lata
2019 - 2029

VI Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w składzie:
Przewodnicząca - Iwona Kudła
Członkowie - Monika Dębowska-Soltyk

- Ewa Midura

na podstawie art. 13 pkt 12 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych
izbach obrachunkowych (tekst jedno Dz. U. z 2016 r. poz. 561.), po zbadaniu w dniu 28 listopada
2018 roku projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata
2019- 2029

postanawia
zaoplmować pozytywnie przedłożony przez Wójta projekt uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2029.

Uzasadnienie
Przygotowany przez Wójta projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
20 I9 - 2029 wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach wraz z projektem uchwały
budżetowej na 2019 rok w systemie Besti@ stosownie do uregulowań zawartych wart. 230 ust. 2
pkt 1 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekstjedn. Dz. U. z 2017 r.
poz. 2077 z późn.zm).
Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zawiera obligatoryjne załączniki
wynikające z ustawy o finansach publicznych.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy sporządzona została zgodnie z art. 227 w/w ustawy.

Z projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wynika że Wieloletnia Prognoza
Finansowa Gminy zawiera kontynuację przyjętych założeń w obowiązującym WPF w zakresie
spłaty dotychczasowego zobowiązania, oraz wykazanych do realizacji przedsięwzięć.
Jednakże występują rozbieżności pomiędzy kwotami zaplanowanymi w WPF na wydatki
majątkowe (kol. 2.2) w latach 2026-2029 a wykazanymi wielkościami wydatków inwestycyjnych w
kol. 11.4 do 11.6.
Wielkości wykazane w objaśnieniach odpowiadają wartościom ujętym w WPF.

Wartości przyjęte w przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu są
zgodne z wartościami przyjętymi w projekcie budżetu na 2019 rok stosownie do art. 229 ustawy
o finansach publicznych.



Kwota długu Gminy wynika z załącznika do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2019 - 2029 i obejmuje lata, na które zaciągnięto zobowiązania oraz sposób
sfinansowania jego spłaty. Całkowita spłata w/w długu nastąpi w 2029 roku.

Wielkości dotyczące relacji lącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat
kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami oraz
potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do planowanych
dochodów ogółem budżetu nie przekraczają średniej arytmetycznej wyliczonej zgodnie z art. 243
ust. l i 2 ustawy o finansach publicznych w poszczególnych latach budżetowych.

Projekt uchwały w sprawie WPF spełnia zasady planowania budżetów w poszczególnych latach
przede wszystkim zachowanie równowagi budżetowej, określenie wielkości dochodów, wydatków,
przychodów i rozchodów budżetu, zachowanie relacji wynikającej z art. 242-244, w sposób
umożliwiający uchwalenie budżetów zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

Mając powyższe na uwadze należało postanowić jak na wstępie.

Pouczenie
Na podstawie art. 20 ust. l ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych Wójtowi przysługuje
prawo wniesienia odwołania od niniejszej uchwały do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach w tenninie 14 dni od daty jej doręczenia.
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