Uchwała Nr So.095 719l5tKo/2011
Składu orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 2 srudnta2011 roku
w sprawie: v,yraŻenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej ZwiązkuGrnin Regionu
Słupeckiegona lata 2012 _ 2016'
Skład orzekający Regionalnej Izby obtachunkowej w Poznaniu
wznaczony
ZarządzeruęmNr IIl2009 Prezesa Regionalnej Izby obrachunkowej w Poznaniu z drua6 iipca
2009 r. ze zm. w osobach:
Przewodni cząca: Zofia Ligocka
Członkowie:

Jozef Gożdzikjewicz
Leszek Maciejewski

działającna podstawie art' 13 pkr. 12 i art. 19 ust. 2 ustawy z drua 7 paŹdziernika 1992 r. o
regionalnych izbach obrachunkowych (Dz' lJ. z 2OOI r. Nr 55, poz. 577 ze zm.), wyraŻa
o
przedłoionym przez Zarząd Związku Gmin Regionu Słupeckiegoprojekcie wieloletniej
Wognozy
finansowejna Iata 2012 - 2016

o p i n i ęp o z y t y w n ą
Uzasadnienie

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2OI2 _ 20t6 Związku Gmin
Regionu Słupeckiegozostał przedłozonytutejszej Izbię w dniu 16 listopada 2011 r. Wydając
niniejszą opinię Skład orzekający zapoznałsię z projektem uchwały budzetowej na2072 r.
1. Projekt uchwały w sprawie wieloletiriej prognozy finansowej zawięra dane wymagane
przepisami art.226 ustawy z dnia27 sierpnia2OOgr. o finansachpublicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240 ze zm.). Przyjęte w projekcie wartościoraz ich objaśnieniauprawdopodabniają
realizm prognozy.
Plarrowarręwielkości budzetowe w latach objętych prognozą zapewntająprzestrzegatie zasady,
o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych.
2. Z projektu wynika, ze okres objęty wieloletnią prognozą finansową odpowiada wymogom
wynikającym zptzepisu art,227 ust. 1 ustawy o finansachpublicznych.
3. W projekcie wieloletniej prognozy finansowejnie planuje się realizacji przedsięwzięć.
4' Związeknie posiada zadŁuzensai nie planuje długuw okresie objętym prognozą.

5 . Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazuje zgodnośćz projektem
uchwały budzetowej w zakresie wymaganym art. 229 ustawy o finansach publicznych, w
odniesieniu do danych dotyczącychroku 2012.

6) W projekcie uchwaĘ przywołanojako podstawę prawną jej podjęcia m.in. przepis art. 228
ustawy o finansach publicznych, który daje uprawnienie do udzie|ania Zarządowi upowaznień
do zaclryania zobowiązań w zwięku z reaItzacjąprzedsięwzięó, a w opiniowanym projekcie
uchwały nie proponuje się udzielania upowaŻrtlęndo zaciągania zobowiązan, jak równiez nie
planuje się przedsięwzięć wieloletnich.
Mając powyŻsze nawzg|ędzie Skład orzekający postanowiłjak w sentencji.

I

Przewopnicząca
SWaduO\ekajacego
c'l

Zofia Ligocka

Pouczenie: od niniejszej uchwały Składu orzekającego sfu:Źyodwołaniedo Kolegium Lzby
w terminie14 dni od datyjej doręczenia.

