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UCHWAŁA Nr 11/46 12014

z dnia 11 grudnia 2014 roku

Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Rzeszowie

w sprawie: projektu uchwały o wieloletnie] prognozie finansowej Gminy Niebylec
na lata 2015 - 2019.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie:

1. Anna Trałka
2. Alicja Nowosławska-Cwynar
3. Waldemar Wita lec

- przewodniczący
- członek
- członek

po rozpatrzeniu projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Niebylec na
lata 2015 - 2019 - działając na podstawie art. 13 pkt 2, art. 19 ust. 2 i art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (DZU z 2012 r. poz.
1113)

postanawia

pozytywnie zaopiniować przedłożony projekt z uwagami zawartymi w pkt. 4 lit. a pkt 1
i pkt 7 uzasadnienia uchwały.

UZASADNIENIE

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niebylec na lata 2015
- 2019 wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w formie dokumentu
elektronicznego w dniu 17 listopada 2014 roku. W tym samym dniu został przekazany do
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie projekt uchwały budżetowej Gminy
Niebylec stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 159/2014 Wójta Gminy Niebylec z dnia
12 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia projektu budżetu gminy na 2015 rok. Projekt



- zawartych na czas określony z podaniem maksymalnej kwoty,
- zawartych na czas nieokreślony w zakresie określonym wart. 143 ustawy z dnia

29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (i.t.: DZ.U. 2013, poz. 907
z późno zm.);

c) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Niebylec do
zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w
latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z
których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, obejmujące pełny
zakres upoważnienia dla Wójta Gminy, określony w § 5 projektu uchwały.

6. W projekcie wieloletniej prognozy finansowej została zachowana relacja z art. 242
ustawy o finansach publicznych. Planowane wydatki bieżące objęte okresem
wieloletniej prognozy finansowej zostały pokryte dochodami bieżącymi.

7. Wykazana w projekcie Załącznik Nr 1 pn. "Wieloletnia prognoza finansowa
Gminy Niebylec na lata 2015 - 2019 do projektu uchwały Rady Gminy Niebylec
"w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niebylec" kwota
wydatków ogółem równa 28 648 386,45 zł w tym wydatków majątkowych równa
3611 608,58 zł za okres 3 kwartałów 2014 roku jest niezgodna ze sprawozdaniem
Rb-NDS Gminy Niebylec o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do
dnia 30 września roku 2014. Zgodnie z w/w sprawozdaniem kwota wydatków
ogółem równa jest 30519 192,29 zł w tym wydatków majątkowych 5482414,42 zł
co skutkuje niezgodnym sprawozdaniem NDS za okres 3 kwartałów 2014 roku,
ustaleniem wyniku budżetu.
W projekcie wieloletniej prognozy finansowej została wykazana nadwyżka
budżetowa w kwocie 1 293 995,85 zl gdy ze sprawozdania Rb-NDS za ten okres
wynika deficyt budżetu w kwocie 576 809,95 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia Skład Orzekający wydał opinię jak w sentencji.

Od uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do pełnego składu Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia
niniejszej uchwały.

Otrzymują:
1) Wójt Gminy Niebylec
2) a/a


