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Uchwala Nr Ci.403.2018 
SKlADU ORZEKAJI\CEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ 

wWARSZAWIE 
z dnia 12 grudnia 2018 r. 

w sprawie wydania opinii 0 przedlozonym przez W6jta Gminy Baboszewo projekcie uchwaly 0 

wieloletniej prognozie finansowej 

Na podstawie art. 13 pkt 12, art. 19 ust. 2 i art. 20 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 r. 0 regionalnych 
izbach obrachunkowych (Oz. U. z 2016 r. poz. 561) oraz art. 230 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Oz. U. z 2017 r, poz. 2077 z pMn. zm.) - Sklad Orzekajqcy 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zesp61 Zarniejscowy w Ciechanowie: 

Przewodnicz<lccy: 
Czlonkowie: 

Artur CYBULSKI 
Renata SOKOLNICKA 
Ireneusz KOLAKOWSKI 

uchwala, co nast~puje: 

§ 1 

Wydaje si~ pozytywn<lc opini~ 0 przedloi:onym przez W6jta Gminy Baboszewo projekcie uchwaly 
o Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo na lata 2019 ·2029. f 

§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 ust. 2 w zwiqzku z art. 230 ust. 3 ustawy 0 

finansach publicznych. 

§3 

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

UZASADNIENIE 

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

Oleres sporz,!dzenia WPF uwzglydnia dyspozycjy art. 227 u.f.p., gdyz obejmuje okres 
na jaki przyjyto limity wydatk6w na przedsiywziycia oIcreslone w zal,!czniku nr 2 Uchwaly 
oraz na okres, na kt6ry zaci'igniyto omz planuje siy zaci,!gn'ic zobowi,!zal1ia. 
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Wystypuje wymagana art. 229 u.f.p. korelacja wartosci wykazanych w projekcie WPF 
i w projekcie uchwaly budzetowej na 2019 rok, w tym w zakresie wyniku budzetu i 
zwiqzallych z nim kwot przychodow, rozchodow oraz dlugu. 

Zachowana zostala wY1l1agana relacja p01l1iydzy stronq biezqcq a majqtkow'l budzetu. I 
tak, zgodnie z art. 242 u.f.p. wydatki biez'lce nie s'l wyzsze niz planowane dochody biez'lce, a 
zaciqgniycie dlugu nastypuje wy1'lcznie na wydatki maii1tkowe i rozchody. 

W oparciu 0 dokonanq analizy i dane, ktorymi dysponuje Regionalna Izba 
Obrachunkowa w Warszawie, nalezy stwierdzic, ze nie zachodz'l przeslanki do podwazenia 
realnosci kwot przyjytych wartosci po stronie dochodowej budzetow. Przedstawione 
objasnienia do kategorii finansowych przyjytych w WPF koresponduj'l z danY1l1i liczboWY1l1i. 

W zakresie planowanej kwoty dlugu stwierdzono, ze zachowana zostala relacja 
okreslona wart. 243 ustawy 0 finansach publicznych. Spelnione zostaly bowiem ustawowe 
wymogi dotycz'!ce maksY1l1alnego wskaznika splaty zadluzenia, tj. kwola z lewej strony 
wzoru wskaznikajest mniejsza od kwoty wynikaj'lcej z prawej strony. 

Skala Orzekajqcy zauwaza jednoczesnie, ze w przedlozonym projekcie wystypuje pewne 
uchybienie, ktore powinno byc wyeliminowane na etapie uchwalenia uchwaly w sprawie 
WPF, a mianowicie w objasnieniach przyjytych wartosci nie odniesiono siy do wskazania 
zrodel prognozowanych dochodow majqtkowych w pozycji 1.2 w latach 2020-2021. 

Biorllc powyzsze pod uwagl( Sklad Orzekajllcy postanowi/ jak w sentencji. 

OtrzYl11l1j~: 

1) W6jt Gl11iny Baboszewo 
2) ala 

Do wiado111osci: 

Przewodniczqcy Rady Gllliny Baboszewo 

Przewodniczqcy 
Skladu Orzekajqcego 

CZLONEK KOLEOWM 
Regionalnej bby Obrachunkowej 

w Warszawie \ 
C'J>'-"-"'V-<-<-< . 

mgr ArtilT Cybulski 


