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UCHWAŁA NR CD.668.2019
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ LZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE
z

drlla 26

listopada}}l9

r.

w sprawie wydania opinii o projekcie uchwaĘ w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognory finansowej Gminy Widuchowa
Na podstawie art. 13 pkt 12 w związku z art. 19 ust. 2 ufp z dnia7 pńdziemika 1992
r. o regionalnych izbach obrachunkowych'(Dz. U. z20l9 r. poz.2137), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:

1.

2.
3.

Anna Suprynowicz - Przewodniczący
Dawid Czesyk
Członęk
Krystyna Goździk - Członek

pozytywnie
opiniuje przedłożony projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Widuchowa.

uzasadnienie
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiarry wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Widuchowa, przedłożony Regionalnej lzby Obrachunkowej w Szczecinie, ćelem zaopiniowania, opracowany został na okres spłaty długu i realizaili zaplanowanych przedsięwzięó, zgodnie z wymogami art. 227 ufp z dńa 27 sierpnia 2009 t. o finansach publicznych
(Dz. U. z2019 r. poz.869, zpóźn. zm.), dalej ufp. Do wieloletniej ptognozy dołączono objaśnienia przyjętych wartości, wymagane przepisem art. 226 ust.2a ufp, a także załącznik dotyaząay planowanych przedsięwzięć z Wszczególnieniem wszystkich elementów przewidzianych w art.226 ust. 3 ufp (w § 4 pkt 1 projektu uchwały przywołano niewłaściwynumer załącznika dot. przedsięwzięć, zarriast Nr 3 powinien być Nr 2). Wartości ptzyjęte w projekcie
wieloletniej prognozy finansowej i pĄekcie budzetu są zgodne w zakresie wyniku budzetu i
związarrych znim kwot przychodów irozchodów oraz długu, co wypełnia dyspozycję
art.229 ufp. Nie mniej jednak zNwaca się uwagę na niespójnośó w poz. 2.1.1 (wydatkibieżące
na wynaglodzenia i składki od nich naliczone), w której podano kwotę o 1 000 ń v,ryższą od
planowanej w projekcię budZetu na2020 rok. Projekt wieloletniej prognozy finansowej określadla każdego roku budżetowego wszystkie elementy wymagane art. 226 ust. 1 ufp, w
szczególności relacje, o których mowa w art. 242-244 ufo. We wszystkich latach objętych
ptognozą projekt przewiduje spełnienie waruŃów uchwalania budzetu określonych przepisem art. 242 ufp, w myślktórego planowane wydatki bteżące nie mogą byó vlyższe ńz planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkębudZetowąz lat ubiegłych i wolne środki,
a także zachowanie relacji określonej przepisem art.243, reglamentującej wysokośćspłaty
zadłużeniaprzez jednostkę samorządu terytorialnego, w całym okresie objętym prognozą.
Od opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. l ufp o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje prawo odwołania do Kolegium Izby wterminie 14 dni od dnia
doręczenia niniej szej uchwały.

Niniejsza opinia, na podstawie przepisów afi. 23a ust. 3 w związku

z

art. 246 ust. 2

ufp o finansach pńlicznych, podlega opublikowaniu w terminie 7 dni od dnia jej otrrymartia,

2

na zasadach określonych w ustawie

z

dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji pu-

blicznej (Dz. U. z2019 r.poz.1429).

P rzew odni czqcy SkłPdu Orzekaj qce go

Anna SupĄPnowicz

