
Uchwafa Nr Ra. 390.2013 

Skfadu Orzekajctcego 


Regionalnej Izby Obrachunkowej 

wWarszawie 


z dnia 26 listopada 2013 r. 


w sprawie : opinii 0 przedfozonym przez W6jta Gminy Kazan6w projekcie uchwaty 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014- 2017. 

Na podstawie art. 13, pkt. 3 i 10, art. 19, ust.2 ustawy z d n ia 7 pazdziernika 1992 r 
o regionalnych izbach obrachunkowych (Oz. U. 2012.1113 j.t.) oraz art.230,ust.3 i 4 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r 0 finansach publicznych (Oz.U.2013.885 j.t. z p6zn.zm.) 
Skfad Orzekajctcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie - Zespof 
w Radomiu; 

Przewodniczctca : Alina Siara 

Czfonkowie : Wito/d Kaczkowski 


Jolanta Okleja 


§ 1. 
Przedfozony przez W6jta Gminy Kazan,6w projekt uchwaty w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 2014- 2017 opiniuje pozytywnie. 

§ 2. 
Uzasadnienie stanowi integralnq cz~sc uchwaty. 

§ 3. 
1. 	 Uchwafa podlega opublikowaniu przez Gmin~ w trybie okreslonym wart. 246 ust. 2 

w zwiqzku z art. 230 ust. 3 ustawy 0 finansach publicznych. 
2. 	 Od uchwaty SfUZY odwofanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Warszawie, za posrednictwem Zespofu w Radomiu , w terminie 14 dni od daty 
dor~czenia niniejszej uchwaty. 

Uzasadnienie: 
Projekt nowej uchwaty w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 

2014 -2017 W6jt Gminy przekazaf do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w 
formie dokumentu elektronicznego, zgodnie z Rozporzqdzeniem MF z dnia 10 stycznia 
2013 r. (Oz.U. 2013. 86) z zachowaniem terminu okreslonego wart. 230 ust.2 ustawy 
o finansach publicznych. 

Sktad Orzekajqcy opiniujqc przedstawiony projekt ocenif jego szczegofowosC 
w odniesieniu do art.226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r 0 finansach publicznych nie 
wnoszqc uwag w tym zakresie. 
Przyj~ty dla Prognozy okres zgodny jest z przepisem art. 227 w/wym ustawy. Prognoza 
kwoty dfUgU obejmuje lata na Jakie zaciqgni~to zobowiqzania. W zafqczniku Nr 2 
okreslono tylko wykaz przedsi~wzi~c, kt6rych realizacja koriczy si~ w 2014 roku, do 
kt6rych nie wnosi si~ uwag. 
Okreslony w tresci uchwafy zakres upowaznieri przewidzianych dla organu wykonawczego 
nie wykracza poza dyspozycj~ przepisu art.228 w/wym ustawy. 

W latach obj~tych prognozq wielkosci zaplanowanych wydatk6w biezqcych nie 
przekraczajq dochodow biezqcych , a wi~c zachowana zostata relacja wymagana 
przepisem art.242 ustawy 0 finansach publicznych. 
Przyj~ty w Prognozie na rok 2014 wynik budzetu, przychody oraz rozchody zgodne Sq 
z odpowiednimi wielkosciami przyj~tymi do projektu Uchwaty Budzetowej na 2014 rok 
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stosownie do art.229 ustawy 0 finansach publicznych. Wielkosci planowanych rozchod6w 
w poszczeg61nych latach wynikajq z harmonogramu spfat dotychczas zaciqgni~tych 
zobowiqzan. 

Prognozowany w latach 2014-2017 indywidualny wskaznik spfaty zadfuzenia 
ustalony wg przepisu art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r 0 finansach publicznych 
ksztaftuje si~ na bezpiecznym poziomie. 

Przedtozony do zaopiniowania projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy ,moze 
stanowi6 podstaw~ do uchwalenia. 

Biorqc powyzsze pod uwag~ Sktad Orzekajqcy postanowit jak w sentencji uchwaty. 
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