
REG.N ZA OBRACHUNKOWA 
W KIELCACH 

Uchwala Nr3l32/2019 

II Składu Orzekaj ącego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach 

z dnia 3 grudnia 2019 roku 

w sprawie opinii o projekcie uchwa ły Rady Gminy Krasocin w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Krasocin na 2020 rok i lata nast ępne 

Skład Orzekaj ący Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sk ładzie: 

Przewodniczący - Wojciech Czerw 

Członkowie 	- MoiiikaDębowska-So łtyk 

- Ireneusiasecki 

na podstawie art 13 pkt 1. 2 oraz art. 19 ust 2 ustawy z dnia 7 pazdzienuka 1992 r o regionalnych 
izbach obrachunkowych. (Dz.U. 2 2019 r. poz. 2137) po zbadaniu w dniu 3 grudnia 2019 roku 
projektu uchwa ły Rady Gminy Krasocin w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2020 rok i 
lata następne 

postanawia 

zaopiniować  pozytywnie przed łożony przez Wójta Gminy Krasocin projekt uchwa ły w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej na 2020 rok i lata następne. 

- 	 L zasadni.en•i.e. - 

Zgodnie z dyspozycj ą  art. 230 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.) projekt wieloletniej prognozy finansowej na 2020 rok  lata 
następne zwanej dalej WPF wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2020 przedłożony został  
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach w dniu 14 listopada 2019 roku. 

WPF sporządzona została do 2030 roku. Termin ten zosta ł  wyznaczony przez umowy zwi ązane z 
zapewnieniem sp łaty długu jednostki, którego zako ńczenie spłaty planowane jest w 2030 roku oraz 
limitami wydatków w związku z realizacj ą  przedsięwzięć, zgodnie z art. 227 ust. 1 i ust. 2 ustawy o 
finansach publicznych. 
Przedstawiony projekt uchwały w sprawie WPF zawiera wymagane przez art. 226 ust.1 i ust. 2 a 
ustawy o finansach publicznych dla każdego roku budżetowego: 
1)pozycje dochodów i wydatków, 
2) dochody maj ątkowe i wydatki majątkowe, 
3) wynik budżetu, 
4) przychody i rozchody bud żetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego, 
5) kwotę  długu w tym relacj ę  o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób 
sfinansowania sp łaty długu, 
6) objaśnienia przyjętych warto ści. 



/ 
Ujęte w prognozie na 2020 rok kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów bud żetu są  
zgodne z kwotami zawartymi w projekcie uchwa ły budżetowej na 2020 rok, co spe łnia wymogi art. 
229 ustawy o finansach publicznych. 

W latach obj ętych prognozą  zachowano wymóg okre ślony w art. 242 ufp w zakresie wielko ści 

dochodów bieżących i wydatków bieżących budżetu. Źródłem finansowania wydatków bieżących są  
dochody bieżące. 

W załączniku do projektu uchwa ły w sprawie WPF sporz ądzono wykaz przedsięwzięć , w którym 
odrębnie dla każdego przedsi ęwzięcia określono jego: nazwę  i cel, jednostkę  organizacyjną  
odpowiedzialną  za realizacj ę  lub koordynuj ącą  wykonanie przedsięwzięcia, okres realizacji i łączne 
nakłady finansowe a także limity wydatków w poszczególnych latach i limit zobowi ązaii. 
Zaplanowane kwoty wydatków bieżących i maj ątkowych na realizowane i planowane 
przedsięwzięcia w poszczególnych latach wynikaj ą  z limitów na poszczególne pozycje. Wskazać  
należy na błędny limit zobowiązań  w poz. 1.3.2.12, w poz. 1.3.2.27 i w poz. 1.3.2.28. 

Kwota. długu określona w załączniku do projektu uchwa ły w sprawie WPF obejmuje 2020 rok i lata 
następne to jest na okres, na który zaci ągnięto zobowiązania. Dług liczony w oparciu o 
przewidywane wykonanie 2019 roku b ędzie stanowić  wartość  ujemną  (-3.000 zł) w roku 2030. 

Wskaźniki obciążenia dochodów w 2020 roku i latach następnych spełniają  wymogi określone w 
art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wskaza ć  jednak należy, że w 
sytuacji nie wykonania w ca łości planowanyćh dochodów ze sprzedaży majątku w 2019 roku oraz w 
latach następnych, istnieje ryzyko, iż  relacja z art. 243 nie zostanie zachowana w latach 2022-2023. 

W projekcie uchwały zamieszczono upoważnienia, o których stanowi art. 228 ust. 1 i ust. 2 i art. 232 
ust. 2 ustawy o finansach publicznych. 

Projekt uchwały w sprawie WPF spe łnia zasady równowagi budżetowej. 

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak na wstępie. 

Pouczenie 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach 
obrachunkowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2137) Wójtowi Gminy Krasocin przys ługuje prawo 
wniesienia odwołania od niniejszej uchwały do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 
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