UchwałaNr So-0957/1/5tKo/20|6
SkładuorzekającegoRegionalnej Izby obrachunkowej w Poznaniu
z dntaf2 listopada2016roku
w sprawie:wyra:Źeniaopinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej
Związku Gmin Regionu Stupeckiego.
Składorzekający Regionalnej Izby obrachunkowej w Poznaniu wznaczony Zarządzęnięm
Nr 4/2016PrezesaRegiona|nejlzby obrachunkowejw Poznaniu z drlla 28 sĘcznia 2016 roku'
ze zm. w osobach:
Przewodnicząca:
Zofia Ligocka
Członkowie:

RenataKonowałek
Leszek Maciejewski

działającna podstawie art. 13 pkt 12 i afi, 19 ust. 2 ustawy Z drtla 7 pużdzilemika1992 t.
o regionalnych izbach obrachunkowych(Dz. IJ. z f076 r., poz.561), wruż.a o przedtoŻonymptzez
Zarząd Związku Gmin Regionu Stupeckiego projekcie wieloietniej prognozy finansowej na lata
2017-20f0
opinię pozyĘłt,ną
Uzasadnienie
Projekt uchwaty w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na |ata 2017 _ 2020 Związku
Gmin Regionu Słupeckiegozostałptzekazałlye1ektronicmietutejszej Izbie w dniu f7 puździem1ka
2016roku.
Wydając niniejszą opinię Skład otzekający zaponnł się z następującymidokumentamibędącymi
na 2016 rok, projektemuchwałybudżetowejna 2077 rok
w posiadaniuIzby: uchwałąbudżetową
oraz sprawozdaniami
budżetowymisporządzonymiwg stanuna dziefi3l.I2'20I5 r. i 30.09.2016r.
1. Projekt uchwały w sprawie wielo1etniej prognozy finansowej zaułieta dane wymagane
przepisamiart.226 ustawyz dńa f7 sierpnia2009 r. o finansachpublicznych(Dz.U. z 2013 r.
poz. 885 ze zm.). Planowanewielkościbudżetowew latach objętych prog,lozązapewniają
przestrzegariezasady,o której mowa w art.242 ustawyo finansachpublicznych.
2. Z projekfi uchwały wynika, że okres objęty wieloletnią prcgnozą finansową odpowiada
wymogomwynikającymz przepisuart' 227 ust. I ustawyo finansachpublicznych,za wyjątkjem
zanlechanta zaplanowania wydatków

w 2020 roku w poz. |I.I ,,Wydatki bteżące na

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,, i w poz. 11.2 ''Wydatki zwl.ązane z
funkcjonowaniemorganów jednostki samorząduterytorialnego''.

3. Zwięek rlle posiadazadłuzeniai nie planuje dfuguw okresie objętymprognozą.
4. W projekcie wieloletniej prognozy finansowejnie planuje się realizacji przedsięwzięó.
5. Projekt uchwĄ w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazuje zgodnośćz projektem
uchwały budżetowej na 20|7 rok w zakresie Wymaganym elrt. 229 ustawy o finansach
publicznych.
6. Do pĄektu uchwĄ

załączonokrótkie objaśnieniaw których zanieszczono informacje o
założeruach
prĄętych do projektowaniapoziomu dochodów i wydatków nalata 20t7 -20f0.

W objaśnieniachpopełniono oczywisĘ omyłkę, bowiem wskźVano,ize ,,Do opracowania
Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materiaty źródtowe dotyczące
wykonania dochodów i wydatków zą lata 2017 - 2020", tj' wskazano okręs lat ptzyszĘch
zamiast lat ubiegłych.Nadto podano, iż ,,...założonowzrost dochodół|,i wydatków w latach
2017-2020wslrlłźnikiem
I,5%o'',podczasgdy wskaznik ten Zastosowanodo 2018 i 2019 roku
natomiastw 2020 roku zwiększono planowanedochody i wydatki o 2,6%.

ffi

Maj ąc powyższena względzie Składorzekający postanowiłjak w sentencji.

Przewod[ricząca
Składuorz$kającego

-l'1-

ZofiaLigocka

Pouczenie: od niniejszej uchwały Składu orzekającego sfuży odwołanie do Kolegium Izby
w terminie 14 dni od datyjej doręczenia.

