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Pan W6jt 

Urzijd Gminy 

Baboszewo 

Przesytam w zatqczeniu Uchwat~ Sktadu Orzekajqcego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Nr Ci.354.2019 z dnia 

4 grudnia 2019 roku w sprawie wydania opinii 0 przedtozonym przez 

W6jta Gminy Baboszewo projekcie uchwaty 0 wieloletniej prognozie 

finansowej. 

Otrzymujq : 

l.Adresat 

2.a/a 

CZLONEK KOLEGIUM 
Regionalnej Izby Obr8chunkowej 

w Warszawie I 

Ce )"-<. t-V~"" 
mgr Artur Cybulski 



Uchwala Nr Ci.354.2019 
SKI:.ADU ORZEKAJACEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ 

wWARSZAWIE 
z dnia 4 grudnia 2019 r. 

w sprawie wydania opinii 0 przedloionym przez W6jta Gminy Baboszewo projekcie uchwaly 
o 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 (Oz. U. z 2019 r. , poz. 2137) oraz art. 230 
us!. 2 pkt 1 ius!. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Oz. U. 
z 2019 r. poz. 869 ze zm.) - Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Warszawie Zesp61 Zamiejscowy w Ciechanowie: 

Przewodnicza.cy: 
Czlonkowie: 

Artur CYBULSKI 
Renata SOKOLNICKA 
Ireneusz KOI:.AKOWSKI 

uchwala, co nast~puje: 

§ 1 

Wydaje si~ pozytywna. opini~ 0 przedloionym przez W6jta Gminy Baboszewo projekcie uchwaly 
o Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo na lata 2020 ·2023. 

§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 
o finansach publ icznych. 

§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 konstrukcyj ne 
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'ldzenia WPF uwzglydnia dyspozycj y art. 227 u.f.p., gdyz obejmuje okres 
na jaki przyjyto limity wydatk6w na przedsiywziycia okreslone w za1'lczniku nr 2 Uchwaly 
oraz na okres, na kt6ry zaci'lgniyto oraz planuje siy zaci'lgn'lc zobowi'lzania. 



Wyst<;puje wymagana a11. 229 u.f.p. korelacja wartosci wykazanych w proj ekcie WPF 
i w projekcie uchwaly budzetowej na 2020 rok, w tym w zakresie wyniku budzetu 
i zwiqzanych z nim kwot przychod6w, rozchod6w oraz dlugu. 

Zachowana zostala wymagana relacja pomi<;dzy stronq biezqC!) a majqtkowq budzetu. 
I tak, zgodnie z art. 242 u.f.p. wydatki biezqce nie sq wyzsze niz planowane dochody biezqce, 
a zaciqgni<;cie dlugu nast<;puje wylqczn ie na wydatki majqtkowe i rozchody. 

W oparciu 0 dokonanq analizy i dane, kt6rymi dysponuje Regionalna Izba 
Obrachunkowa w Warszawie, nalezy stwierdzic, ze nie zachodzq przeslanki do podwazenia 
realnosci kwot przyj<;tych wartosci po stronie dochodowej budzet6w. Przedstawione 
objasnienia do kategorii finansowych przyj<;tych w WPF korespondujq z danymi liczbowymi. 

Przedlozony projekt jest zgodny z art. 243 ust. 1 ustawy 0 finansach publicznych, 
poniewaz w roku 2020 i w latach nastypnych zachodzi relacja wymagana tym przepisem. 
Sklad Orzekajqcy zwraca uwagy, ze w 202 1 r. r6znica miydzy dopuszczalnym wskaznikiem 
splaty zobowiqzan, a wskaznikiem planowanej {qcznej kwoty splaty zobowiqzat\ ksztahuje siy 
ponizej 1 % i wynosi 0,54% . 

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

Otrzymuj~: 

I) W6jt Gminy Baboszewo 
2) ala 

Do wiadomosci: 

Przewodnicz~cy Rady Gminy Baboszewo 

Przewodniczqcy 
Skladu Orzekajqcego 

CZLONEK KOLEGIUM 
Regionalnej lzhy Obrachunkowej 

w Warszawie . 
0¥,-L lC"""'" 

mgr Artur Cybulski 
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Pan W6jt 

Urzijd Gminy 

Baboszewo 

Przesytam w zatqczeniu Uchwat~ Sktadu Orzekajqcego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Nr Ci.355.2019 z dnia 

4 grudnia 2019 roku w sprawie wydania opinii 0 przedtoionym przez 

W6jta Gminy Baboszewo projekcie uchwaty budietowej na 2020 rok 

oraz 0 moiliwosci sfinansowania deficytu. 

Otrzymujq: 

l.Adresat 

2.a/a 

CZLONEK lWLEGIUM 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Warszawie , 
O1..-u .k:...:...<..- ( 

mgr Artur Cybulski 



U C H W A l A Nr Ci.355.2019 
Skladu Orzekaj'lcego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Warszawie 

z dnia 4 grudnia 2019 r. 

w sprawie wydania opinii 0 przedlozonym przez W6jta Gminy Baboszewo projekcie 
uchwaly budzetowej na 2020 rok oraz 0 mozliwosci sfinansowania deficytu 

Na podstawie art. 13 pkt 3, art. 19 us!. 2 i art. 20 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 r. 
o regionalnych izbach obrachunkowych (Oz. U. z 2019 r. , poz. 2137) oraz art. 238 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Oz. U. Oz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) 
Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zesp61 Zamiejscowy 
w Ciechanowie: 

Przewodnicz'lcy: 
Czlonkowie: 

Artur CYBULSKI 
Renata SOKOLNICKA 
Ireneusz KOLAKOWSKI 

uchwala, co nastqpuje: 
§ 1 

Wydaje si~ pozytywnq opini~ 0 przedlozonym przez W6jta Gminy Baboszewo projekcie 
uchwaly budzetowej na 2020 rok 

§2 

Wydaje si~ pozytywnq opini~ w sprawie mozliwosci sfinansowania deficytu przedstawionego 
w projekcie uchwaly budzetowej na 2020 rok. 

§3 

1. Uchwala zostala podj~ta jednoglosnie i wchodzi w zycie z dniem podj~cia. 

2. Opinia, 0 kt6rej mowa w § 2, podlega opublikowaniu przez Gmin~ Baboszewo w trybie 
okreslonym wart. 246 us!. 1 i 2 ustawy 0 finansach publicznych. 

§4 

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

Uzasadnienie 

Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie przyjql nast~pujqce 
kryteria slanowiqce podstaw~ wydania pozytywnych opinii: 

1) kompletnosc przedlozonej dokumentacji oraz zachowanie formalno-prawnych wymog6w dotyczqcych 
przedstawienia projektu uchwaly budzetowej, 

2) poprawnosc w zakresie planowania dochod6w i wydatk6w, z obowiqzkowym wyodr~bnieniem 
i wyszczeg61nieniem wskazanym w ustawie 0 finansach publicznych oraz uchwa~y organu stanowiqcego 
w sprawie trybu prac nad projektem uchwaly budzetowej , 

3) ujmowanie po stronie dochod6w i wydatk6w obowiqzkowych zadan wlasnych , 
4) ujmowanie po stronie dochod6w i wydatk6w zadan z zakresu administracji rZqdowej i innych zadan 

zleconych ustawami, 
5) prawidtowDSC okreslenia dochod6w i wydatk6w zwiqzanych z realizacjq zadan realizowanych na podstawie 

porozumieri z organami administracji rzqdowej , 



6) prawidlowosc okreslenia dochod6w i wydatk6w zwiqzanych z realizacjq zadari rea lizowanych w drodze 
um6w lub porozumien m i~dzy jednostkami samorzetdu terytorialnego, 

7) zachowanie wymaganej prawem re lacji w zakresie budietu bieiqcego lub prawidlowosci sfinansowania 
ujemnego budzetu biezqcego, 

8) prawidlowosc wskazania przychod6w i rozchodow rownowaiqcych wynik finansowy, 
9) zachowanie ustawowych zasad w zakresie mOiliwosci sfinansowania deficytu , 
10) prawidlowosc przeznaczenia nadwyzki budzetu, 
11 ) zachowanie zgodnosci wartosci przyj~tych w projekcie uchwaly budzetowej z wartosciami wykazanymi w 

wieloletniej prognozie finansowej, w tym co najmniej w zakresie wyniku budi.etu i zwiqzanych z nim kwot 
przychod6w i rozchod6w oraz dlugu, 

12) prawidlowosc ustalania rezerw og61nej i celowych, 
13) prawidlowosc udzielania dotacji z budzetu , 
14) prawidlowosc plan6w przychod6w i koszt6w samorzqdowych za klad6w budzetowych, 
15) prawidlowosc plan6w dochod6w rachunku dochod6w jednostek oswiatowych oraz wydatk6w nimi 

finansowanych, 
16) zachowanie zupelnosci i sp6jnosci budzetu , 
17) prawidlowosc okreslania limit6w dla zobowiqzari i zakresu upowaznieri zawartych w uchwale budzetowej, 
18) zachowanie zgodnosci z obowiqzujqcq klasyfikacjq budzetowq, 
19) prawidlowosc rachunkowa projektu uchwaly budzetowej. 

Sklad Orzekaj'lcy stwierdza, iz powyzsze kryteria zostaly zachowane i wydaje opinie 
jak w sentencji. 

Projekt uchwaly zostal opracowany zgodnie z wymogami uchwaly Rady Gminy 
Nr XXXI/150/201 0 z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwaly 
budzetowej Gminy Baboszewo. 

Zaplanowano dochody w wysokosci 38.705.074 zl z tego: 
biezqce w kwocie 37.266.000 zl, 
majqtkowe w kwocie 1.439.074 zl, 

oraz wydatki w wysokosci 43.262.739 zl z tego: 
biezqce w kwocie 36.718.368 zl, 
majqtkowe w kwocie 6.544.371 zl. 

Zachowane zostaly wymogi okreslone wart. 242 ustawy 0 finansach publicznych, gdyz 
planowane wydatki biezqce nie Sq wyzsze niz planowane dochody biezqce. 

Deficyt budzetu Gminy Baboszewo wynoszqcy 4.557 .665 zl zostanie pokryty przychodami 
pochodzqcymi z kredytu w wysokosci 4.557.665 zl. 
Sfinansowanie deficytu jest zgodne z art. 217 us!. 2 ustawy 0 finansach publicznych . 

W projekcie uchwaly budzetowej zaplanowane zostaly rozchody w wysokosci 342.335 zl 
wynikajqce z wczesniej zaciqgni~tych zobowiqzari z tytulu pozyczek, na ktore przeznacza si~ 
przychody pochodzqce z kredytow w wysokosci 342.335 zl. tqczne przychody budzetu 
wynoszq 4.900.000 zl, a rozchody 342 .335 zl. 

Zachowana zostala wymagana art. 229 u.f.p. korelacja wartosci wykazanych w projekcie 
uchwaly budzetowej na 2020 rok i projekcie WPF, w tym w zakresie wyniku budzetu 
i zwiqzanych z nim kwot przychodow, rozchodow oraz dlugu. 

Wojt Gminy jest zobowiqzany zgodnie z art. 238 us!. 3 ustawy 0 finansach publicznych 
przedstawic Radzie Gminy Baboszewo opini~ , 0 ktorej mowa w § 1 niniejszej uchwaly przed 
uchwaleniem budzetu. 

Przewodnicz'lcy 
Skladu Orzekaj'lcego 

CZLONEK KOLEGIUM 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Warszawie 
OYc.<'K-<<" . 

mgr Artur Cybulski 


