
UCHYIIAł_A Nr t{la.472,2020
Składu Oneloiąąo Rryionalnei lzĘ Obrachunkołei

wlTa§zawie
z dnia 5 grudnia 2020 roku

w sprauie: wydania opinii o pzedbzonym w formie dokumentu elektronicznąo przez Wóita
Gminy Stanisławów projekcie uchwały o Weloletn'lej Prognozie Finansowei na lata

n21-2031.

Na podstawie ań, 13 Ń 12, ań. 19 ust. 2 i ań, 20 ustawy z dnia 7 pażdńemika 1992 roku

o rąionalnych izbań obrachunkowyń (Dz,U. z2a19 r., poz. 2137 t,j) orazań.230 ust. 2 pkt 1 i

ust 3 ustałry z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansrch publĘnych (Dz.U. z 2a19 r., pz. 869 z
poźn. zm.) - §kład Onekający Rąionalnei tsby Obrachunkowej w\Harszawie:

Pnewodniczący:
członkowie:

uchwala, co następuje:

§1

Wydaje się poąfiyrmą opinię o pzedłożonym w fonnie dokumentu elektronicznąo pżez Wójta

Gminy Stanisławów projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów

na lata 2021-2a31.

§2

Uchwała wchdziw życie z dniem podjęcia ora podĘa opublikowaniu pzez Gminę Stanisłaulow

w Ębie okraślonym w art,246 ust. 2 w z*iękuzart 230 ust. 3 ustawy o finansach publicznych,

§3

Od niniejszej uchwĄ sfuży odwołanie do Koląium Rąionalnej lzby Obrachunkoulejw Warszawie

w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

uzasadnienie

Dnia 16 listopada 2020 roku Regionalnej lzbie Obrachunkowqi w Warszawie, pzesłany
został w formie dokurnentu elektronicznąo projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy

Finansowej Gminy §tanisłatńw na lata 2a21-2a31 WPF).
Skład Orzekający dokonał analĘ i oceny wrv. dokumentu i ustalił, co następuje:

Pzedłożony proiekt spełrria wymogi konstrukcyjne okreś,lone w ań, 226 ustary z dnia 27

sierpnia 2009 roku o finansach ptlHicznych (u.f.p.), w tym także w zakresie upowaznień

sformułotłanyń na podstawie art.228 w/w ustawy.

- konrad pachocki
- Agnieszka Szewc
- karolina Aszkielowicz



§kłd ozekajryY Ręionalnej lzoy 
Qna*unkowd w Waszawie 

.w opalciu o dokoranąanalizę idane, kbrYmi łsPnuh stwiedza, że nie.*łóąpzesłankido podważenia rcalnŃcikwot PrzYjętYń Po strmie iocr,ooourel. PzedstawŃ Ąa§nienia pą1ętych wielkościfinansovrryń w !{PF korespr*lĘz danyminczbrymi. 
-"

okres sporz&ryia WPF utrzgsnia dyspoziqe art.227cyt, ustawy, gdrż Ńejmuie łda naj*ie PrzYjęto limĘ wydatków n, po&i*ę*ię"; 
"i"śń; * olry*ltu Ń; ź-jo p,qektu uchwalyoraz okres, na ktĘ zacirynęio luu ilranu;e -ę i*ią-ry zobowĘania dłużne określonewzałryzniku Nr 1.

WYstęPu}e urymąana art" 22g cyt. usłarrry o finmsdr pu§iczny&, korelacja $.artościwykazanych w pło}ekciewPF i uisych w pro}ekcie uchwĄ hdżetowej na 202t rok,
zachołrap zost*a wyrrĘe relpa eolruszy *Ę bbĘą a maĘkową budŹefu. l tak,zgdnie z ń, 242 u,t,P, wYdei bbĘe rr]. Ę -}csi ,,łł 

" 

s,*o*ii* o"*r,.ły bieżąoepowĘkszone o nduyżkę budżetCIłra z lat uoĘ*yctr l'ńli,*-*rocłi.
W Świetle Po§F{*l trognozy.zadłużryg Gminy sfubbyńy{ na koniec 2021 mkuwyniesb 13.78s.r{ts,u d.o śtń*d.b.ędzb36§ó/ pi**"ny.ł, na ten rok d Mfu. ZpfojeHu !{PF wprika, że spelnione u*t*I.*Ir a*rfi.rąo. zń.243u.f.p. co ozna€a, źePlanowane &cĘenie brdźetu spłatami .i,Ńiry;ń ń ń&', 2a21-2agl ńłłuie się ponźejmaksymalnąo &prszczalnąo ulskźłika wynika.iąęgo z art 243 u.f.p..
Maiw na tngadze pou{E§re TH, ozekajryy Rąiondnej lzbr obrmhunkoĘw Wmzawie pdanowi}iak n selrtencli trchwaly, 

- -1-'

PRŻEWODNlCZĄCY
_ §ń|aou Użekajaceoo
t<eg:onalnej.lzby obiaitrinxowej

w walszawie

#:;ru,


