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SO-Wa.0031.94.2017 

W załączeniu przesyłam uchwale Nr Wa.94.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie z dnia 31 stycznia 2017 roku w celu służbowego wykorzystania. 

Z poważaniem 

Zataczniki:  
Uchwala Nr Wa.94.2017 + uzasadnienie 
plik kart 1 

Otrzymują:  
1 x Adresat 
1 x a/a 



UCHWAŁA Nr Wa.94.2017 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Warszawie 
z dnia 31 stycznia 2017 roku 

w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale 
budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2017 

Na podstawie  art.  13 pkt 10 i  art.  19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. 
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 561) oraz  art.  246 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz.1870.) - 
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie: 

Przewodnicząca: 	- Agata Pączkowska 
Członkowie: 	 - Iwona  Molitor  

- Bożena Zych 

uchwalą  co następuje: 

§ 1 

Pozytywnie opiniuje możliwość  sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale 
budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2017. 

§ 2 

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega opublikowaniu przez Gminę  Stanisławów 
w trybie określonym w  art.  246 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. 

§ 3  

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 
w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

Uzasadnienie 

W dniu 9 stycznia 2017 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wpłynęła uchwala 
Nr MII/178/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stanisławów 
na 2017 rok. 

Z uchwały tej wynika, że planowany deficyt budżetu Gminy na 2017 rok wynosi 3.169.608,00  it  
i stanowi ujemną  różnicę  pomiędzy dochodami planowanymi na poziomie 28.125.620,00 z1 oraz 
wydatkami ustalonymi w kwocie 31.295.228,00 zł. 

Jako źródła finansowania planowanego deficytu Rada Gminy Stanisławów wskazała przychody 
z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek w łącznej kwocie — 2.879.000,00  it  i wolnych 
środków — 290.608,00 zł. 



Powyższe źródła finansowania deficytu są  zgodne z  art.  217 ust. 2 cyt. ustawy o finansach 
publicznych. 

Po uwzględnieniu ww. zobowiązań  prognozowany wskaźnik długu Gminy nie przekroczy 
dopuszczalnego limitu, o którym mowa w  art.  243 cyt. ustawy o finansach publicznych. Relacja 
zadłużenia Gminy, po uwzględnieniu planowanych do zaciągnięcia w roku 2017 zobowiązań  oraz 
przewidywanych spłat długu w tym roku, do planowanych na ten rok dochodów budżetowych 
Gminy, kształtować  się  będzie poniżej wskaźnika maksymalnego, ustalonego zgodnie z  art.  243 
ustawy o finansach publicznych, w oparciu o planowane wartości wykazane w sprawozdaniu 
z wykonania budżetu za trzy kwartały 2016 roku. 

Biorąc pod uwagę  powyższe Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 
postanowił  jak w sentencji uchwały. 
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