
Uchwała Nr Ci.349,2018
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBMCHUNKOWEJ

w WARSZAW|E
z dnia 29 listopada 2018r.

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sfupsk projekcie uchwały o
wi elol etniej prognozi e f i na n sowej

Na podstawie art, 13 pkt,12, art, 
,19 ust.2 i ań.20 ustawyzdnia 7 pażdziernika 1992 r. o regionalnych

izbach obrachunkowych (Dz, U.z2016r. poz,561) orazart.230 ust.2 pkt 1 iust.3 ustawy zdnla27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz, U. z2017r,,poz,2077) - Skład Ozekający Regionalnej

lzby Obrachunkowej w Warszawie ZespołZamiejscowy w Ciechanowie:

Przewodniczący: Renata SOKOLNlCKA
\- Członkowie: lreneusz KOŁAKOWSK|

Ańur CYBULSK|

uchwala, co następuje:

§1

Wydaje się pozytywną opinię z uwagą określoną w uzasadnieniu o przedłożonym przez Wojta

Gńiny §tupsk projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stupsk na

lata 2019 -2037,

§2

Uchwała została podjęta 1ednogłosnie i wchodzi w zycie z dniem podjęcia oraz podlega opublikowaniu

przez Gminę Stupsk w trybie określonym w art. 246 ust, 2 w związku z arL 230 ust, 3 ustawy o

finansach publicznych.

§3

Od niniejszej uchwały słuzy odwołanie do Kolegiurn Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie w

terminie 14 dni od dnla doręczenia.

UZASADNIENIE

Wieloletnia Prognoza Finansowa (clalej: WPF) spełnia wymogi ltonstrrrkcyjne
okreśione w art. 226 - 228 ustawy z 27 sielpnia 2009 r. o flnansach ptrblicznych (dale.i:

Lr.f.p.). a takze w zakresie uporvaznienia konstruowanego na podstar,vie art. 228 vf .p.

Okres sporządzenia WPF urł,zględnia dyspozycję u1,2ż7 u.f.p., gdyz obejnrrrje okres
na.iaki przl,jęto limity wydatkólv na przedsięrł,zięcia określone w załączntku nr 2 Uchwały.



Wl'stępuje wymagana arL. żż9 rr.t.p. korelacja wartości wykazanyclr w projekcie WPF
ilv projekcie uchwały budzetorvej na 2019 rok, w tym w zakresie wyniku budzetu i
zrviązanl,ch z nim kwot przychodór,r, rozclrodóu, oraz długu.

Zachowana została wymagana relacja porniędzy stroną bieżącą a majątkową budzetr,r. l
tak, zgoćlnię z art.24ż u.f .p. wydatki bieżące nie są wyzsze niz planonane dochody biezące.

W oparciu o dokonaną analizę i dane, ktorymi dysponuje Regionalna Izba
Obraclrlrnkowa w Warszawie, nalezy stwierdzić, źe nie zachodzą przesłanki do podwazerria
realności kwot prz,v.iętych wartości po stronie dochodowej budzetów. Przedstarvione
objaśnierria do kategorii finansorvych przyjętyc]r w WPF korespondują z danymi liczborvymi.

Przedłożony projekt jest zgodny z art.243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
poniewaz w roku 2019 I w lataclr rrastępnycll zachodzi relacja wymagana tym przepiserrr.
Skład Orzekający zwraca jednak Llwagę, żę yl, 2021 roku rożntca między dopuszczalnyn-t
wskaznikienr spłaty zobowiązań. a wskaźnikienl planowarrej łącznej kwoty spłaty zobow,iązań
kształtuje się ponizej 1% i wynosi - 0.10 %.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.

Przewodniczący
Składu Orzekającego

OtrzyIntr ją:

Wó_it Cminy Stupsk
ala

Do rviadorności:

Przewodniczący Rady Gminy Stupsk.
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