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REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W OLSZTYNIE
z dnia O1 grudnia 2011 roku

w sprawie opinii o przedłożonyrn przez Wójta Gminy Ko1no projekcie uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 20 \2-2O2O .

Skład orzekaj ący Regiona_lnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach:
Przewodniczący:. Bogumił P1iszka
Członkowie:

Zenona Nowak
Malgorzata Mazur-Wysocka

2 tl'l ztuiązku z art' 13 pkt 12 ustaug z dnia 7 paźd'zienika
1992 rolal o regionalngch izbach obrachunkowgch (tekst jednotiĘ Dz. U' z 2001 r' Nr 55, poz. 577 z
póżn. zm.), ztłtązku z tlń. 23O ust.3 ustaua z dnia 27 sierpnia 2009 r. o ftnasach pubticzngch (Dz.
U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) postanauia:
d-ziałając na podstauie art. 79 ust'

poz5ńywnie zaopiniowaó projekt Wieloletniej Ptoglnozy Finansowej na lata
2012 -2020.
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W dniu 15 listopada
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1
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adnienie

1 roku \\pbmd do Regionalnej Izby Obrachunkowej

w O1sztynie projekt uchwaĘ w sprawie wielo1etniej plognozy finansowej Gminy Kolno
na lata 2072 - 2O2O.

Wójt Gminy Kolno Zatządzeniem Nr 7l/2o1'| z drLia 14 1istopada 2011 r. w
sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2072 - 2O2O
ptzyja} powyższy projekt oraz przedłoĘłgo Radzie Gminy w Kolnie wraz z projektem
uchwaĘ budżetowej.

Skład orzekający dokona_ł oceny projektu w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej pod względem zgodnoŚci z prawem, ze szczegóInym uwzględnieniem
zapewnienia przestzegania przepisów ustawy o 1inansach publicznych dotyczących
uchwa_lania i wykony'wania budżetów w 1atach następnych, na które zaciągnięto i
plan uje się zaciągnąć zobowia?ania.

Skład orzekający stwierdza, że projekt Wielo1etniej Prognozy Finansowej przewiduje na
rok 2072
:

I. Dochody ogółem w wysokoŚci z tego:
- dochody bieżące _
- dochody majątkowe II. Wydatki ogółem w wysokości-

1o.2I2'789 zł;
9.a65.889 zł.
346.3oo zł'
9.609.504 zł

Ż

z tego:
_ wydatki bieżące _
- wydatki majątkowe
IiI. Wynik: Nadwyżka
IV. 1. Przychody
2. Rozchodv

8.968.504 zł,

'

-

IV.Prognozowana łączna kwota

64l.000

zł,

602'685 zł
4oo.ooo zł.

1'.002.685,00 zł.

długu na koniec 2oI2 r. (ogółem) wynosi -

5.847.196,57 zł, co stanowi 57,20 % planu dochodów i jest zgodr'e Z art. 170 ust. 1
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2IO4 ze
zm.\ zwaną da1ej - starą ustawą o finansach pub1icznych, w Zw'

z afi. 12I ust. 8 i art.

85 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2oo9 r. Przepisy wprowadzaj ące ustawę o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 757,po2. 1247 ze zrn.).

Skład orzekający stwierdza, że w przedstawionym projekcie Wie1o1etniej Prognozy
Finansowej Gminy Ko1no zachowano dopuszcza1ny poziorn zadłużenta w latadn 2o\2_
2073, zgodnie z regulacjami zapisarrymi w art. 169 i a.rt. 17O starej ustawy o finansach
publicznych w zw. z art. 72I ust. 8 i art' 85 pkt 3 cyt. ustawy Przepisy wprowadzające
ustawę o finansach pub1icznych.

Zgodnie z art. 243 clt. ustawy o finansach publicznych od 2074 r. organ
stanowiący jednostki samorządu tery'toria1nego nie może uchwalić budżetu, którego
rea1|zacja spowoduje, że w roku budżetorxym r:raz w każdyrn roku następujapym po
roku budżetowym nie będzie zachowana re1acja wynikaj ąca Z zawartego w tym artyku1e

wzoTlu,

Z projekŁr: Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Ko1no na lata 2ol2-2o2o
wynika, że relacja okreŚlona w art. 243 ustawy o Iinansach publicznych w roku 2014 i
latach następnych zostanie zachowana.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład orzekający postarrowił jak na wstępie.

od

niniejszej uchuała słtżgodlłołanie do pełnego Składu Kolegium Regionalnej Izbg
Obrachunkotl'lęjtl'l Olsztgnie u ciągu 14 dni od datg jej doręczenia'

Ptzewodniczący Składu orzekającego
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