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w WARSZAWIE
z dnia 14 grudnia 2010r.

w sprawie wydania opinii o pnedłożonym przez Wójta Gminy Leoncin projekcie uchwaĘ ow iel ol etni ej progn ozie fin an sowej

Na podstawie ań' .l3 pkt12, art. 19 ust. 2 i ?| ?9 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992r. o regiona|nychizbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. 22001r. Nr 55, por. ill z pozn. zm.) orazart, 230 ust. 2 pkt 1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (o', u. Nr 157, poz,1240 zpÓżn,zm.) -
Skład ozekający Regiona|nej |zby obrachunkowej w Wańzawie ZespÓł w Ciechanowie:

Pzewodniczący: . mgr Jan RUDOWSK!
członkowie: . mgr Renata SoKoLNlGKA

. mgr lreneusz KoŁAKoWsK|

uchwa|a, co następuje:

$1

Wydaje się pozytywną opinię o pzedłożonym przezWójta Gminy Leoncin prcjekcie uchwały oWie|oletniej Prognozie Finansowej Gminy tóonóin na tata 2011 .2015

s2
Uchwała została podjęta jednogłoŚnie i wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz pod|ega opub|ikowaniuprzez Gminę Leoncin w trybie okreś|onym w arI'' 24ó ust' 2 w zwiĘl<i-z art,230 ust' 5 ustawy ofinansach publicznych.

$3

od niniepzej uchwały słuzy odwołanie do Ko|egium Regiona|nej |zby Obrachunkowej w Warszawie wciągu 14 dni od dnia jej doręczenia'

UZASADNIENIE

Wieloletnia Prognoza Finansowa (dalej : łvPF) spełnia wymogi konstrukcyjne
określone w art. 226 _ Z28 ustawy z 27 sierpnia 2OO9 r.b finansach publicznych (dalej :u.f.p.), atakŻe w zakresie upowaznienia konstruowanego na podstawie art. 228 u.f.p.

okres sporządzeni1 WPF uwzględnia dyspozycję art,227 u.f.p., gdyz obejmuje okresna jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia.ot<reslone w ,u[ą"ńii*nr 2lJchwaĘ
oraz okres' na który zaciągnięto lub planuje się zaciągn ąc zobowiązania



Występuje wymagana art. f29 u.f.p. korelacja wartości wykazanych w projekcie WPF

i w projekcie uchwaĘ buizetowej na11l1rok, w tym w zakresie wyniku budzefu i

związinych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz dtugu.

Zachowanazostaławymagana relacja pomiędzy stronąbiezącąa majłt|owąbudzefu. I

tak, zgodni ę z art. 24f u,f .p, wydatki biezące ni. 'ą *y", ze niż, planowane dochody bieŻące.

Woparciuodokonanąanalizęidane,którymidysponujeRegionalnaIzba
obrachunkowa w Warszawie ,naleiy stwierózió, źe nie zachodząprzesłanki do podwazenia

ręalności kwot przyjęty.h wańości io stronie dochodowej budŹetów. Przedstawione

objaśnienia do kategorii finansowych przyjętych w WPF koresponduj ąz danymi 1iczbowymi.

W zakresie planowanej kwoty dtugu stwierdzono , Że przestrzega|Y jest dopuszczalny

poziom zadłużeniado 20 1 3 .oko *łą."niJ 1art. 169 i 17 O u1 .p, z 2005 roku w zw. z art. 12I

ust. 8 ustawy zf7 sierpniafOO9 r. _ Przepisy wprowadzające ustawę o finansach

publicznych), a począwszy od 2014 roku spół'ió''. zostaĘ wymogi art.243 u.f.p. z 2009 roku

w zakresie indywidualnego wskaźnika zadłużen\a.

BiorącpowyższepoduwagęSkładorzekającypostanowiłjakwsentencji.
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