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UCHWALA Nr P1.432.20t3
SKLADU ORZEKAJ,TCEGO REGIONALNE J TZBY OBRACHUNKOWEJ

wWARSZAWIE
z dnia 10 grudnia 2013 roku

w sprawie opinii o przedloZonym przez W6jta Gminy L4ck projekcie uchwaty w
sprawie Wieloletniej Prognory Finansowej Gminy L4ck.

Napodstawie art. I3 pkt 12, art.l9 ust. 2 i art. 20 ustawy z dnia 7 paidziernika
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (telcst jedn. Dz U z 2012 r., poz. I I I3) oraz

art. 230 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (telcst jednolity Dz.

U. z 2013 r., poz. 885 z pdin. zm.) - SHad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Warszawie Zespdl w Plocku:

Przewodnicz4ca
Czlonkowie:

uchwala, co nastgpuje:

- Agnieszka Malkowska
- Ewa Dziarnowska
- Romana Ignasiak

sl
Wydaje opinig pozytyw nq zuwagQ o przedlozonym przezW6jta Gminy L4ck projekcie

uchwaly w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lqck
na lata 2014 - 2026.
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Uchwala podlega opublikowaniu przez Gming Lqck w trybie art. 246 ust. 2

w zwiqzku z aft. 230 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
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Od uchwaly sluZy odwolanie do Kolegium Regionalnej lzby Obrachunkowej w
Warszawie w terminie 14 dni od daty dorgczenia niniejszej uchwaly.

UZASADNIENIE

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z objaSnieniami zostal

przedloaony przez W6jta Gminy Lqck zarzqdzeniem Nr 8412013 z dnia

15 listopada 2013 roku i przek azany Regionalnej lzbie Obrachunkowej w dniu

l8 listopada20l3r.

Projekt Wieloletnia Pro gnoza Finansowa nie w pelni spelnia wymogi konstrukcyjne

okreslone w art. 226 ustawy 227 sierpnia 2009r o finansach publicznych (dalej: u.f.p), a

mianowicie w opiniowanej uchwale zaplanowano na 2014 rok dochody z tytulu

sprzedaay majqtku w kwocie 700.000,00 zl. W objaSnieniach do WPF napisano, 2e cyt.
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Zachowana zostala wym apanarelacja pomigdzy stron4 dochodo wq awydatkow4 bud2etu.

I tak, zgodnie z art. 242 u.f.p. wydatki bieZqce nie s4 wyZsze nil planowane dochody

biei4ce, a zaciqgnigcie dtugu nastgpuje wyl4cznie na wydatki maj4tkowe

i rozchody.

.,.
W zakresie planowanej kwoty dtugu stwierdzono, 2ew 2014 roku jak i w latach objgtych

WPF spelnione zostaty wymogi art. 243 u.fp. w zakresie indyvidualnego wskafrrika

zadluheria.

Bior4c powyZsze pod uwagg Sklad Orzekaj4cy postanowil jak w sentencji

uchwaly.
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