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W załączeniu przesyłam uchwałę Nr Wa.419.2015 Składu Orzekającego Regionalnej

Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 grudnia 2015 roku w celu służbowego

wykorzystania.

z poważaniem

Załączniki:
Uchwała Nr Wa.419.2015 + uzasadnienie
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UCHWAŁA Nr Wa.419.2015
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Warszawie
z dnia 14 grudnia 2015 roku

w sprawie: wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Stanisławów projekcie uchwały o
wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2024.

Na podstawie art. 13 pkt 12, art. 19 ust. 2 i art. 20 ustawy z dnia 7 paździemika 1992 roku o
regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedno Dz.U. z 2012r., poz. 1113 z późn.zm.) oraz art.
230 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn.:
Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn.zm.) - Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Warszawie:

Przewodnicząca:
Członkowie:

- Agata Pączkowska
- Lucyna Kusińska
- Bożenna Piotrowska

uchwala, co następuje:

§1

Wydaje pozytywną opinię z uwagą o przedłożonym przez Wójta Gminy Stanisławów projekcie
uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2016-2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega opublikowaniu przez Gminę Stanisławów
w trybie określonym wart. 246 ust. 2 w związku z art. 230 ust. 3 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 16 listopada 2015 roku przedłożony został Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie
przy Zarządzeniu Wójta Gminy Stanisławów Nr 74/2015 z dnia 13 listopada 2015 roku projekt
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2016-2024.

W ocenie Składu Orzekającego przedmiotowy projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF)
spełnia wymogi konstrukcyjne określone wart. 226-228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o
finansach publicznych (uJp.), a także w zakresie upoważnień sformułowanych na podstawie art.
228 ww. ustawy.

Skład Orzekający zwraca uwagę na nieprawidłowość w treści projektu uchwały w sprawie WPF,
noszącą cechy omyłki pisarskiej. Nieprawidłowość ta polega na zastosowaniu w § 2 numeracji
ustępów rozpoczynająćej się od cyfry 3.
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Okres sporządzenia WPF uwzględnia dyspozycje art. 227 u.f.p., gdyż obejmuje lata na jakie
przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia określone w załączniku do projektu uchwały oraz
okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Występuje wymagana art. 229 u.f.p. korelacja wartości wykazanych w projekcie WPF i
ujętych w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok, w tym w zakresie wyniku budżetu i
związanych w nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

Zachowana została wymagana relacja pomiędzy stroną bieżącą a majątkową budżetu. I tak,
zgodnie z art. 242 u.f.p. wydatki bieżące nie są wyższe niż planowane dochody bieżące.

W oparciu o dokonaną analizę i dane, którymi dysponuje Regionalna Izba Obrachunkowa w
Warszawie, należy stwierdzić, że nie zachodzą przesłanki do podważenia realności kwot przyjętych
wartości po stronie dochodów budżetów.

Począwszy od 2016 roku spełnione zostały wymogi art. 243 u.f.p. z 2009 roku w zakresie
indywidualnego wskaźnika zadłużenia Gminy Stanisławów, co oznacza, że planowane obciążenie
budżetu spłatami zobowiązań w latach 2016·2024 kształtuje się poniżej maksymalnego
dopuszczalnego wskaźnika wynikającego z cytowanego wyżej art. 243 u.f.p.
Planowane w prognozie zadłużenie Gminy Stanisławów na koniec 2016 roku wyniesie 9 383 682,00
zł, co stanowi 42,1% planowanych na ten rok dochodów.

Mając na względzie powyższe Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Warszawie postanowił, jak w sentencji uchwały.
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