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UCHWAŁA

NR CCLV l 604120I|

SKŁADU oRZE KAJĄCE Go RE GIoNALENE J IZBY oBRACHUNKoWEJ
W SZCZECINIE
z dnia9 grudnia20II r.
w sprawie wydania opinii o przedłożonymprojekcie uchwaĘ o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miasta Stargard Szczeciński na |ata 2012 _ 20f4.
Napodstawieart. 13 pkt 12w zw.zafi. 19 ust.2 ustawyzdnia7 październlka
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych(Dz. U. z 2001 r. Nr 55 poz. 577 i Nr
r . Nr 273
1 5 4p o z . 1 80 0 ,2 2 0 0 2 r. N r 11 3 po 2.894,22003r . Nr 149poz . 1,454,22004
poz. 2703,z 2005 r. Nr 14 poz. I14, Nr 64 poz. 565,Nr 249 poz. 2104 oraz z 2009 r.
Nr 157 poz. l24l 22010r. Nr 238,poz. 1578orazz20II r. Nr 240,poz. 1429)oraz art.
230 ust.2 ustawyzdnta2T sierpnta2009r. o finansachpublicznych(Dz. U. Nr 157
poz. 1240oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 146,Nr 96 poz. 620 i Nr 123poz. 835 oraz z 2011
r. Nr 201 poz.7183) SkładorzekającyRegionalnejIzby obrachunkowejw Szczecinie
w składzie:
- Przewodniczący
1 .Janusz Jarosz
2 . Urszula Głod - van de Sanden- Członek
- Członek
3 . Anna Suprynowicz
po rozpatrzentuprojektu uchwałyo wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miasta
StargardSzczecińskina |ata2012 . 2024
pozyĘwnie
opiniuje przedłoŻonyprojekt uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Miasta StargardSzczecińskl na |ata20 I 2-2024 .
Uzasadnienie
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miasta Stargard Szczeciński została
opracowana na lata 2012 - 2024.
wartościprzyjętychw wieloletniej
Do projektu prognozy załączonoobjaśnienia
prognozie finansowej' wyffIaganeprzepisami art. 226 ust' 1 pkt 7 cytowanej wyż'ej
ustawy o finansachpublicznych.
W projekcie uchwały ustalono planowane i realizowane przedsięwzięcia,których ustaleniejest wymagane przepisami art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
Wieloletniaprognoza finansowa określadla kazdego roku objętegoprognozą:
a) dochody bieŻącei dochody majątkowe(w tym dochody ze sprzedażymajątku)'
b) wydatki bieŻące (w tym na obsługędtugu, gwarancje i poręczenia, wynikające
z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia,na wynagrodzenia i składki od nich nalicZane, związane z funkcjonowaniem organów jednostki
samorząduterytorialnego)i wydatki majątkowe(w tym wynikające z limitóW wydatków na p l anow ane t r e alizowane przedsi ęw zięcia),
wynik
c)
budzetujednostki,

d) sposób sfinansowaniadeficytu,
e) przychody i rozchody budzetujednostki, z uwzględnienierndługuzaciągniętego
oraz p|anowanegodo zacirynięcia,
f) kwotę długu, w tyrn relacje, o których lnowa lv art. 169-|70 ustawy z dnia
30 czerwca2005r. o finansachpublicznych(Dz. U. Nr 249 po2.2104ze zm.).
W załącznikudo uchwaływ sprawie wieloletniej prognozy finansowej okreŚloprzedsięwzięcta
no odrębniedla każr'dego
a) nazwę i cel'
b) j ednostkęorganizacyjną odpowiedzia|nąza rea|izację lub ko ordynującą wykonani e
przedsięwzięcia,
c) okres rea|izacji i łącznenakładyfinansowe,
d) limity wydatków w poszczególnychlatach,
e) limity zobowiązan.
Wieloletnia prognoza finansowa obejrnuje okres roku budżetowegooraz co
najrnniejtrzech kolejnych lat,jednak nie krótszy niz okres, na jaki przyjętolimity wydatków na przedsięwzięcia. Wiel oletnia pro gnozaobejrnuje lata 20 12.2024'
Prognozę kwoty długu, stanowiącą częśćwieloletniej prognozy finansowej,
sporządzonona okres,na ktory zaciągniętooraz planuje się zaciągnąózobowiązania.
W projekcie wieloletniej prognozy finansowej w latach 2012-2024 zachowano
relację,o której mowa w art' 242 ust. 1 ustawy o finansachpublicznych, t.i.,planowane
wydatki bieŻącenie są wyŻsze niz planowane dochody biezące,powiększone o nadwyżkęz lat ubiegłychi wolne środki.o których mowa w art. f17 ust' 2 pkt 6 ustawy
o finansachpublicznych.
Wartościprzyjęte w wieloletniej piognozie finansowej i budzecie Miasta są
zgodnew zakresiewyniku budzetu i związanychz nirn kwot przychodów i rozchodów
oraz długujednostki,
co jest zgodnez art.229ustawyo finansachpublicznych.
Uchwaław sprawiewieloletniejprognozyfinansowejzawieraupowaznieniedla
organuwykonawczegojednostkido:
a) zaciryania zobowiązań związanych z rea|izacją zamieszczonych w niej przedsięwzięó,
b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, ktorych rea|izacja w roku budzetowym
i w latach następnychjest niezbędnado zapewnieniaciągłości
działaniajednostki
płatności
i z których wynikające
wykraczająpoza rok budzetowy,
c) przekazania uprawnień doi zaciąganta zobowiązań związanych z rea|izacją zamieszczonychw niej przedsięwzięókierownikomjednostekorganizacyjnychjednostek samorząduterytorialnego,
d) ptzekazania uprawnlen z tytułu ulnów, których rea|tzacja w roku budzetowyrn
i w latach następnychjest niezbędnado zapewnieniaciągłości
działaniajednostki'
i z ktorych wynikającepłatnoŚciwykraczająpoza rok budzetowykierownikornjednostek or ganizacyjnych.
Do wieloletniej prognozy finansowei załączonoinformację o relacji, o której
mowa w art. 243 ustawy z dnia27 sierpniao finansachpublicznych.
Niniejsza uchwała Składu orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej
w Szczecinie,zgodntez art.246 ust.2 w zw. z art.230 ust. 4 cytowanejustawy o finansachpublicznych, podlega opublikowaniu w terrninie7 dni od daty.iej otrzymania,
na zasadachokreślonychw ustawie z dnta6 września200l r. o dostępiedo informacji
publicznej(Dz. U. Nr I l2 poz. 1198ze zm.).

od opinii Składu Orzekającego,zgodnie z art. 20 ust. 1 wymienionej ustawy
o regionalnych izbach obrachunkowych,słuŻyodwołaniedo Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczen|aniniejszejuchwaĘ.
Przewodniczący Sk
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