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W załączeniu przesyłam uchwałę Nr Wa.82.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 stycznia 2016 roku w celu służbowego wykorzystania.
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UCHWAŁA Wa.82.2016
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Warszawie
z dnia 29 stycznia 2016 roku

w sprawie: wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Stanisławów.

Na podstawie art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Oz.U.
z 2013r., poz. 885 z późn.zm.) w związku z art. 13 pkt 10, art. 19 ust..2 i art. 20 ustawy z dnia
7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn.: OZ.U. z 201.2r., poz.
1113 z późn.zm.) - Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie:

Przewodnicząca:
Członkowie:

- Agata Pączkowska
- Lucyna Kusińska
- Bożena Zych

uchwala, co następuje:

§ 1

Na podstawie przyjętej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2024 wydaje pozytywną
opinię w zakresie prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Stanisławów.

§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. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
roku 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 5 stycznia 2016 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie przedłożona została
w formie dokumentu elektronicznego podjęta przez Radę Gminy Stanisławów uchwała
Nr XlllrT6/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2016-2024.

Skład Orzekający dokonał analizy przedłożonej uchwały, z której wynika, że:
Prognozę kwoty długu sporządzono na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć
zobowiązania.
Łączna kwota długu, wynikająca z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań
wyniesie na koniec 2016 roku 9.383.682,00 zł.
Po uwzględnieniu ww. przychodów prognozowany wskaźnik długu Gminy nie przekroczy
dopuszczalnego limitu, o którym mowa wart. 243 cyt. ustawy o finansach publicznych. Jednakże
Skład Orzekający zauważa,że w latach 2022, i 2023 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty



-.

zobowiązań Gminy, o której mowa wart. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu
ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynoszący odpowiednio 0,0843 i 0,0881,
kształtuje się na poziomie bliskim dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określony wart.
243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku
poprzedzającego pierwszy rok prognozy, który stanowi dla w/w lat odpowiednio 0,0859 i 0,0940
(różnica 0,0016 i 0,0059).

W związku z powyższym Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Warszawie wydając niniejszą opinię uwzględnił przyjęte w Prognozie założenia, że po 2019
roku nie będą zaciągane zobowiązania wpływające na dług Gminy.
Skład wskazuje tez na szczególną konieczność stałego monitorowania stopnia wykonania
prog.nozowanych dochodów, gdyż warunkiem dotrzymania prognozowanych wskaźników
zadłużenia jest realizacja dochodów w kwotach ujętych w projekcie Wieloletniej Prognozy
Finansowej. Niepełne wykonanie prognozowanych dochodów będzie miało negatywny
wpływ na możliwość zachowania wskaźnika spłaty dług~, o którym mowa wart. 243 cyt.
ustawy o finansach publicznych. Skład Orzekający zatem [zwraca uwagę na potrzebę korekty
WPF w przypadku braku możliwości dochodów na założonym poziomie.

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