UCHWAŁA Nr RI0.IV-O120-48S l 2Ol
SKŁADU ORZEKA"IĄCEGO

RĘG!*]iALil:.j l!ilT o

w OL§ZTYNIE

z dnia 12 grudnia 2O14 roku
w sprawie opinii o ptzedłożonym ptzez Wójta Gminy Milejewo

projekcie

Prcgnory Finansowej na lata 2015-2025.

Skład Orzekajacy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach:
Przewodniczący : Malgorzata Mazur-Wysocka
członkowie:
zenona Nowak
Bogumił Pliszka
d^ziałając na

podstalrie art.19 ust.2

l,p

zw. z ań, 13 pld 12 ustaug z dnia

7

paź:dzternika 1992 rolol

o regionalngch izbąch obracłunkotllgch (tekst jednolitg Dz, U. z 2012 r. poz, 1113 ze zrn,), oraz ań.
230 ust. 3 ustaw z dnia 27 sierpnia 2oo9 r. o finansach publiczngch (tekst jedrclitg Dz. U, z 2013
r., poz. 885 ze nn.) po§anaulia:

negatywnle zaoplnlować proJekt WleloletnieJ Prognozy FinansoweJ Gmlny MileJewo

na lata 2ot5 - 2o2ś.

uzasadnienie
W dniu 14 listopada 2O14 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie
wpłynęło Zarządzenie Nr 42 /201-4 Wójta Gminy Milejewo z dnia 07 listopada 2074 r. w
sprawie Wieloletniej Prognory Finansowej na lata 2OI5-2O25. Powyższy ptojekt
przedłożono Radzie Gminy Milejewo.
Skład Orzekający dokonał oceny projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Milejewo na lata 2015 - 2025 pod względem zgodności z prawern, ze szczególnyrn
uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy o finansach publicznych
dotyczących uchwalania i wykonywania budżetów w latach następnych, na które
zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiaąanla.
Projekt Wieloletniej Ptognozy Finansowej Gminy Milejewo przewiduje w roku 2015:
I. Dochody ogółem w wysokości 72.387 .058,36 zł.
IL Wydatki ogółem w wysokości -

72.416.760,46 zł.

III.

29.7O2,IO zł.

Deficl

IV. Prognozowala

łączr:a kwota dfugu

na koniec 2OI5 r.

(ogółem} wynosi

-

2.985.129,99 zł.
Jednocześnie Skład Orzekąjący wnosi następującą uwagę do projektu:
W zalącznikll Nr 1 do projektu uchwały w sprawie Wielo1etniej Prcgnozy Finansowej
wykazano błędną kwotę długrr za plan II kwartałl 2OI4 r. tj. 3.I97.4OI,3O zł oraz błędną

2

kwotę długrr za przewidyanane wykonanie w 2074 r. tj. 3. 149.959,29 zł, bowiem w
aktualnej Wieloletniej Prognozie Finansowej z dnia 28.0I.2014 r. dług wynosi
3.464.577,99 zł.

z

art. 243 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego reaJizacja spowoduje, że w
roku budżetowym oraz w kłżdyrleroku następującym po roku budżetowym relacja
łącznej kwoĘ przypadających w dan},rn roku budżetowym:
1) spłat rat kredytów i poĘczek, o których mowa w art. 89 ust. I pkt 2-4 oraz art,
90, w"raz z fla7eżr:ylni w danym roku odsetkami od kredytów i poĘczek, o
Zgodnle

których mowa w

a_rt,

89 ust, 1 i art. 90,

2) wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust,
7 pkt 2-4 otaz art. 90 wraz z na7eżnym:i odsetkami i dyskontem od papierów
wartościowych emitowanych na cele określonew art. 89 ust.
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i art. 90,

3) potencjalnych spłat kwot u.l,nikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji
do planowanych dochodów ogółem budżetu przekrocął średniąarylrr-.etyczr.ą z
obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o
dochody ze sprzedaĄt majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów
ogółem budżetu.

Jak wlrnika z projektu Wieloletniej Prognozy

Finarrsowej Gminy Milejewo

sporządzonego na lata 2015-2025, w roku 2015 relacja wynikaj ąca z art. 243 ustawy o
finansach publicznych nie jest zachowana, co oznacza brak możliwościuchwa.lenia na te
lata zgodnego z prawem budżetu.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanowił jak na wstępie.

Od niniejszej uchtuałg shlżg oduołanie do Kolegium Regionalnej
Olsńgnie ul ciągu 14 dni od datg jej doręczenia.
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