
Uchwala Nr 101/11/2014 
VIII Skfttdu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach 

z dnia 27 listopada 2014 roku 
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 
7- 2020 Gminy Brody 

VIII Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach: 
Przewodnicząca: Ewa Midura 
Członkowie: 	Wojciech Czerw 

Zbigniew Rękas 
na podstawie art. 13 pkt 12 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych 
izbach obrachunkowych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz., 1113 ze zm.), po zbadaniu w dniu 27 listopada 
2014 roku projektu uchwały w sprawie prognozy finansowej na lata 2015 - 2020 Gminy Brody 

postanawia 
zaopiniować pozytywnie przedłożony przez Wójta Gminy Brody projekt uchwały w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015- 2020 z uwagą dotyczącą limitu zobowiązań 
ustalonego dla przedsięwzięcia 1.1.2.4. 

Uzasadnienie 

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brody na lata 2015— 2020 
przesłany został do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach zgodnie z art. 230 ust. 2 pkt I 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.). 
Przedmiotowy projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej spełnia wymogi art. 
226 ust.1 w/w ustawy o finansach publicznych. 

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej w zakresie wyniku budżetu 2015 r. oraz 
kwot przychodów i rozchodów są zgodne z wartościami przyjętymi w budżecie Gminy Brody na 
2015 r., co odpowiada dyspozycji art. 229 ustawy o finansach publicznych. W załączniku do 
uchwały w sprawie WPF określone zostały odrębnie dla każdego przedsięwzięcia: nazwa i cel, 
jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia, 
okres realizacji i łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach i limit 
zobowiązań. Zważywszy na limity lat 2015 02017 błędnie zdaniem Składu Orzekającego ustalony 
został łączny limit dla zadania 1.1.2.4. Upoważnienia zawarte w uchwale w sprawie WPF 
odpowiadają zakresowi upoważnień wynikającemu z art. 228 ustawy o finansach publicznych. W 
projekcie uchwały w sprawie WPF określona została również kwota długu Gminy Brody. Okres 
prognozy długu obejmuje lata do 2020 r.. Wielkości przyjęte w projekcie WPF w zakresie prognozy 
kwoty długu Gminy oraz sposób sfinansowania spłaty długu są prawidłowe. Także podane 
wielkości dotyczące relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych są 
prawidłowe. Projekt uchwały w sprawie WPF Gminy Brody na lata 2015-2020 spełnia zasady 



• 

planowania budżetów w poszczególnych latach w tym zapewnia zachowanie w kolejnych latach 

• objętych prognozą równowagi budżetowej. 
Mając powyższe na uwadze należało postanowić jak na wstępie. 

Pouczenie 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych Wójtowi Gminy Brody 

przysługuje prawo wniesienia odwołania od niniejszej uchwały do Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

Przewodnicząca Składu Orzekającego 
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