
Uchwata Nr Ci.321.2020 
SKLADU ORZEKAJJ\CEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ 

wWARSZAWIE 
z dnia 3 grudnia 2020 r. 

w sprawie wydania opinii 0 przedfoionym 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 
1992r. 0 regionalnych izbach obrachunkowych (Oz. U. z 2019 r., poz. 2137) oraz 
art. 230 us!. 2 pkt 1 i us!. 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 Zespol Zamiejscowy w Ciechanowie: 

Przewodnicz<\cy: 
Czlonkowie: 

Artur CYBULSKI 
Renata SOKOLNICKA 
Ireneusz KOLAKOWSKI 

uchwala, co nast~puje : 

§1 

Wydaje si~ pozytywnct opini~ 0 przedtoionym przez W6jta Gminy Baboszewo projekcie uchwaly 
o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baboszewo na lata 2021 -2024. 

§2 

Uchwala zostala podj~ta jednoglosnie i wchodzi w zycie z dniem podj~cia oraz podlega opublikowaniu 
przez Gmin~ Baboszewo w trybie okreslonym w art. 246 ust. 2 w zwiqzku z art. 230 ust 3 ustawy 
o 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) spclnia wymogi konstrukcyjne 
okreslone wart. 226 - 228 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (dalej: 
u. f p.), a taki:e w zakresie upowaznienia konstruowanego na podstawie art. 228 oraz art. 232 
ust.2 u.fp. 

Okres sporz1!dzenia WPF uwzgl~dnia dyspozycj~ art. 227 u.fp., gdyz obejmuje okres 
na jaki przyj~to limity wydatkow na przedsi\!wzi\!cia okreslone w zahlczniku ill 2 Uchwaly 
oraz na okres, na ktory zaci'lgni\!to oraz planuje sit;: zaci1!gn1!c zobowi'lzania. 



Wyst~puje wymagana art. 229 u.fp. korelacja wartosci w)'kazanych w projekcie WPF 
i w projekcie uchwaly budzetowej na 2021 rok, w tym w zakresie wyniku budzetu 
i zwiqzanych z nim kwot przychodow oraz dlugu. 

Zachowana zostala wymagana relacja pomi~dzy strom~ biez'!c'! a maj,!tkow,! budZetu. 
I tak, zgodnie z art. 242 u.f p. wydatki biez'!ce nie sl'! wyzsze niz planowane dochody biez,!ce, 
a zaci,!gni~cie dlugu nast~puje wyl,!cznie na wydatki maj'!tkowe. 

W oparciu 0 dokonan,! analiz~ i dane, ktorymi dysponuje Regionalna Izba 
Obrachunkowa w Warszawie, nalezy stwierdzic, ze nie zachodz,! przeslanki do podwazenia 
realnosci kwot przyjfttych wartosci po stronie dochodowej budzetow. Przedstawione 
objasnienia do kategorii finansowych przyj~tych w WPF koresponduj,! z danymi liczbowymi. 

W zakresie planowanej kwoty dlugu stwierdzono, ze zachowana zostala relacja 
okreslona wart. 243 ustawy 0 finansach publicznych. Spclnione zostaly bowiem ustawowe 
wymogi dotycz'!ce maksymalnego wskainika splaty zadlliZenia, tj. kwota z lewej strony 
wzoru wskainika jest mniejsza od kwoty wynikaj,!cej z prawej strony. 

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

Otrzymllj~ : 

I) W6jt Gillin)" Baboszewo 
2) a/a 

Do wiadomosci: 

Przewodnicz~ey Rady Gminy Baboszcwo 

Przewodniczqcy 
Skladu Orzekajqcego 

CZLONEK KOLEGIUM 
Regional.nej Izby Obrachunkowej 

w Warszawie ... 

mg~lski 


