UchwałaNr So.09 52ila 3615 tKo l20t0
SkładuorzekającegoRegionalnej Izby obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 16 srudnia 2010 roku
sprawie: wyrażeniaopinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Zwtęku Gmin Regionu
Słupeckiego.

Skład orzekający Regionalnej lzby obtachunkowej w Poznaniu Wznaczony
Zarządzeniem Nr 1Il2009 Prezesa Regionalnej Izby obrachunkowej w Poznaniuz dnia 6 lipca
2009 r. ze zm. w osobach:
Przewodni cząca: Zofia Ligocka
Członkowie:

Józef Gożdzlkięwicz
Leszek Maciejewski

działając na podstawie art. 13 pkt. 12 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 paździem1ka 1992 r. o
regionalnych izbach obrachuŃowych (Dz. IJ. z 200I r. Nr 55, poz. 577 ze zm'), wyraŻa o
przedł.oionympIzez Zaruąd Związkl Gmin Regionu Słupeckiego projekcie wieloletniej prognozy
finansowejna lata 2011 -2014
opiniępozy tywną

Uzasadnienie
I.
Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 * 2014 Związku

Gmin

Regionu Słupeckiego zostałprzedłozonytutejszejIzbie w dniu 16 listopada 2010 r.
Wydając niniejszą opinię Skład orzekający zapoznał się z następującymi dokumentami będącymi
w posiadaniu Izby: uchwałąbudzetowąna 20|0 r., projektem uchwały budżetowejna 2011 r. i
sprawozdaniamibudzetowymi sporządzonymiwg stanuna dzień3I.12.2009 i 30.09.2010r.
il.
1. Projekt

uchwały w sprawie

wieloletniej prognozy finansowej zawiera

dane wymagane

przepisami art.226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansachpublicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240 ze zm.), zawyjątkiem wydatków zw|ązanych z funkcjonowaniem organów jednostki
samorząduterytorialnego.Do uchwałydołączonobardzo klótkie objaśnienia.Niemniej jednak
przyjęte w projekcie wartoŚci oraz ich objaśnieniauprawdopodabniają rea|izm prognozy.
W latach objętych prognozą planuje się budzety zrównowuŻone' co zapewni przestrzegartie
zasady, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

2 . Z projektu wynika, ze okres objęty wieloletnią prognozą finansową odpowiada wymogom
wynikającym zprzepisu art.227 ust. l ustawy o finansach publicznych.
a
J.

Związek nie posiada zadłuzeniai nie planuje długuw okresie objętym prognozą.Nie planuje się
również rea|tzacjiprzedsięwzięć.

4 . W projekcie uchwałynie przewiduje się upoważnień.
5 . Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazuje zgodnoŚć z projektem
uchwały budzetowej w zakresie wymaganym art, 229

ustawy o finansach publicznych w

odniesieniudo danych roku 2017, zavtyjątkiem kwot wydatków:
- na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, które wykazano w kwocie 128.612 zt' , a
winna być kwota 124.612zł,
- związarrych z funkcjonowaniem organów JST, których nie wyodrębniono a z projektu
uchwałybudzetowejwynika kwota I4I.203 zł'(rozdz.75095).
Mając povvyŻszenawzg|ędzieSkładorzekający postanowiłjak w sentencji.

Prze lodnicząca
Składu rzekającego
Zofta Ligocka
Pouczenie: od niniejszej uchwały Składu orzekającego służy odwołanie do Kolegium Izby
w terminie 14 dni od datv iei doręczenia.

