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RECIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w OLSZTYNIE
z dnia 6 grudnią 2()13 roku

w splawie opinIi o

prze&łożoflyfi| plzez wójta Gminy Kolno projekcie Wie1oletniej
Prognozy Finansowej r'a1,ata 2OI4 2023
Skład orzekający Regiona_1nej lzby obrachunkowej w olszĘ'nie w osobach:

Przewodniczący: BogumiłPliszka
Członkowie:

Zenona Nowak
Malgorzata Mazur-wysocka

d'ziałając na podstauie ań'19 ust.2 u zw. z ąrt. 13 pkt 12 ustaLu! z d'nia 7 paźnźenika1992 ro]g1
o regionaLngch izbach obrachunkou)ach (tekst jednolit! Dz' U' z 2012 r' paz' 1113)' oraz ań. 230 us|
3 usta1ra z dnia 27 sierpnia 2009 r. o rtnąnsach pubLicznach (tekst jedĄolit! Dz. U' z 2013 r'' paz'
885 ze zm.) postanaluia:

poz!ńywnie zaopiniować projekt wteloletnlej Prognozy Flnansowej Gminy Kolno na
|aŁ^ 2o|4 - 2023

Uzasadnienie

w dniu

15 Listopada 2013 loku wpłynęlo do Regionalnej IŻby obrachunkowej
w olsŻtynie Zatząd,zenie NI 60/2013 Wójta Gminy Ko1no z dnia 13 listopada 2013 r. w
sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finanscrvej Grnir]y Kolno na iata2Ol4-2O23.
Skład orzekający dokonał oceny plojektu wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Kolno na lata 2074- 2023 pod' wzg1ędem zgodnościz plawem, ze szczególrryn
uwzględnieniem zapeuYlienia przestrzegai'ia przepisów usta\łY o finansach pub1icznych
dotycŻących uchwalania i wykon]zwalia budżetów w latach następnych, na którc
zaciągnięto i plarruje się zaci'agr,ąć zobowiwania.
Sk1ad orzekający stwieldza, co następuje:
Projekt wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno plŻewiduje w roku 2014:
I. Dochody ogółem w wysokości 10.525.269,OO zl.
II' wydatki ogółem w wysokoŚci
Io.564.489,oo zł'
IIL Deficlt 39.22a,oo zł.
IV. Prognozowana łączna kwota długu na koniec 2014 r' (ogółem) wynosi 4'566'o8o'o0 zł'
Z projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Kolno na lata 2014 2023
w1'rrika, że relacja określonaw ait' 243 ustawy o finansach publicznych w roku 2014 i
latach ńastępnych zostanie zachowaila.
Biorąc powyższe pod uwagę Skład oŹekający postanowiłjak na wstępie.
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niniejszej ucłn"ata sfużg odLuołańe do Kolegium Regionalnej IŻb! obtachunkauej
olŚZrunlc u nagu 14 dnl od dal! )ej dareczcnia'

Przewodniczący Sk1adu orzekającego
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