
Uchwata Nr Ci.359.2014 

SKt.ADU ORZEKAJACEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ 


wWARSZAWIE 

z dnia 08 grudnia 2014 r. 


w sprawie wydania opinii 0 przedtoionym przez W6jta Gminy Baboszewo projekcie uchwaty 0 

wieloletniej prognozie finansowej 

Na podstawie art. 13 pkt 12, art. 19 us!. 2 i art. 20 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 r. 0 regionalnych 
izbach obrachunkowych (t.j . Oz. U. z 2012r. poz . 1113 z p6in. zm.) oraz art. 230 us!. 2 pkt 1 ius!. 
3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z p6Zn. zm.) -
Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej wWarszawie Zesp61 w Ciechanowie: 

Przewodn iczitcy: Jan RUDOWSKI 
Cztonkowie: Krzysztof POLENS 

Renata SOKOLNICKA 

uchwala, co nast~puje: 

§ 1 

Wydaje si~ pozytywnit opml~ 0 przedtoionym przez W6jta Gminy Baboszewo projekcie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo na lata 2015 ·2018. 

§2 

Uchwala zostala podj~ta jednoglosnie i wchodzi w zycie z dniem podj~cia oraz podlega opublikowaniu 
przez Gmin~ Baboszewo w trybie okreslonym wart. 246 us!. 2 w zwiqzku z art. 230 us!. 3 ustawy 0 

finansach publicznych. 

§3 

Od niniejszej uchwaly sluzy odwolanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w 
terminie 14 dni od dnia dor~czenia. 

UZASADNIENIE 

Wieloletnia Prognoza Finansowa (dalej: WPF) spelnia wymogi konstrukcyjne 
okreslone wart. 226 - 228 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (dalej: 
u.f.p.), a takZe w zakresie upowaznienia konstruowanego na podstawie art. 228 u.f.p. 

Okres sporz~dzenia WPF uwzglydnia dyspozycjy art. 227 u.f.p., gdyz obejmuje okres 
na jaki przyjyto limity wydatk6w na przedsiywziycia okreslone w zal~czniku nr 2 U chwaly. 

Wystypuje wymagana art. 229 u.f.p. korelacja wartosci wykazanych w projekcie WPF 
i w projekcie uchwaly budzetowej na 2015 rok, w tym w zakresie wyniku budzetu. 



Zachowana zostala wymagana relacja pomiydzy stromt- biez1fC't- a maj1ftkow1f budzetu. I 
tak, zgodnie z art. 242 u.f.p. wydatki biez1fce nie s1f wyzsze niz planowane dochody biez1fce. 

W oparciu 0 dokonan1f analizy i dane, kt6rymi dysponuje Regionalna Izba 
Obrachunkowa w Warszawie, nalezy stwierdzic, ze nie zachodz1f przeslanki do podwa:zenia 
realnosci kwot przyjytych wartosci po stronie dochodowej budzet6w. Przedstawione 
objasnienia do kategorii finansov.'Ych przyjytych w WPF koresponduj1f z danymi liczbowymi. 

W zakresie planowanej kwoty dlugu stwierdzono, ze zachowana zostala relacja 
okreslona wart. 243 ustawy 0 finansach publicznych. Spelnione zostaly bowiem ustawowe 
wymogi dotycz1fce maksymalnego wskainika splaty zadluzenia, tj. kwota z lewej strony 
wzoru wskainika jest nmiejsza od kwoty wynikaj1fcej z prawej strony. 

Bior~c powyisze pod uwag~ Sklad Orzekaj~cy postanowil jak w sentencji. 

Przewodniczqcy 
Sktadu Orzekajqcego 
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Otrzymujlj: 

J) W6jt Gminy Baboszewo 
2) ala 

Do wiadomosci: 

Przewodnic~cy Rady Gminy Baboszewo 




