
Uchwała Nr Ra.403.2015
Składu orzekającego

Regionalnej lzby Obrachunkowej
w Warszawie

z dnia 2 grudnia 2015 r.

w sprawie : opinii o przedłoŻonym przez wójta Gminy w Jastzębiu projekcie uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016- 2021.

Na podstawie ań. 'l3, pkt' 3 i 10, ań.1 9, ust.2 ustawy z dnia 7 października 1992 r o regiona|nych
izbach obrachunkowych (Dz. U' z 2012r'' poz.1113 z póż.zm') oraz ań'230,ust'3 i 4 ustawy
z dnia 27 Sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U ' z 2013r., poz'885 z pÓźn.zm.)
Skład orzekający Regionalnej lzby obrachunkowej w Warszawie - Zespół w Radomiu;

Przewodnicząca ' Alina Siara
Członkowie: Witold Kaczkowski

Janina Filipowicz

s1.
Przedłozony pzez WĄta Gmlny W Jastrzębiu projekt uchwały w sprawie Wielo|etniej Prognozy
Finansowej na lata 2016-2021 opiniuje pozytywnie.

s2.
Uzasadnienie stanowi integraIną część uchwały'

s3.
1. Uchwała podlega opublikowaniu przez Gminę w trybie okreś|onym W ań. 246 ust' 2 w związku

z arŁ.230 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
2. od uchwały służy odwołanie do Ko|egium Regionalnej lzby obrachunkowej w Warszawie'

za poŚrednictwem Zespołu w Radomiu, w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej
uchWały'

Uzasadnienie:

Projekt nowej uchwały W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na |ata 2016-
2021 wójt pzekazał do Regionalnej lzby obrachunkowej w Warszawie w formie dokumentu
e|ektronicznego, zgodnie z Rozporządzeniem MF z dnia 10 stycznia 2013r' w sprawie wie|oletnie1
prognozy finansowej jednostki samoządu terytorialnego (Dz.U' z2015 r', poz'92) z zachowaniem
terminu określonego w ań' 23O ust.2 ustawy o finansach publicznych'

Skład orzekający opiniując przedstawiony projekt ocenił jego szczegółowośc w odniesieniu
do al1'226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych nie wnosząc uwag w tym
zakresie.
Przyjęty d|a Prognozy okres zgodny Jest z aft.227 ust' 1 w' vvym ' ustawy. Prognoza kwoty długu
obejmuje lata na jakie zaciągnięto oraz p|anuje się zaciągnąÓ zobowiązania stosownie do art.227
ust. 2 ustawy.
okreś|ony w treści uchwały zakres upowaŻnień pzewidzianych d|a organu wykonawczego
nie wykracza poza dyspozycję przepisu ań.228 w' Wym. Ustawy, za Wyjątkiem upoważnienia d|a
WÓjta, ktÓre jest bezpzedmiotowe. Jak wynika z treści załącznika Nr 2 do ujętych w nim
pzedsięwzięc nie określono limitu Zobowiązań' co sugeruje, że podpisane zoslały juŻ umowy na
pzyszłe zobowiązania okreŚlone W |imitach wydatkÓw. Limit zobowiązań dotyczy związanych z
przedsięwzięciem zobowiązań przyszłych, czy|i przewidywanych do zaciągnięcia po uchwaleniu
WPF.

W latach objętych prognozą wielkości zap|anowanych wydatków bieżących
nie pzekraczają dochodów bjeŻących' a Więc zachowana została relacja wymagana przepisem
ań'242 uStawy o finansach pubIicznych.

Do projektu uchwały w sprawie WPF w załączniku nr 2 dołączono równieŻ wykaz
wielo|etnich przedsięwzięÓ, ktÓre Gmina zamierza realizować w latach 2016-2018'

Przyjęty w Prognozie na rok 2016 Wynik budżetu' pzychody oraz rozchody zgodne są
z odpowiednimi wielkościami przyjętymi w projekcie Uchwały BudŻetowej na 2016 rok stosownie
do ar1.229 ustawy o finansach publicznych.



Prognozowane w latach 20'16-2021 obciążenie budżetu wydatkami na obsługę dfugu
i rozchodami na jąo spłatę ksztaftuie się poniżej maksymalnego dopuszczalnąo wskźnika
dla poszcząólnych lat ustalonego zgodnie z ań. 243 ustawy o finansach publicŻnych.

Pzedłożony do zaopiniowania projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy' może stanowić
podstawę do uchwalenia. BioĘc powyższe pod uwagę Skład ozekający postanowił
jak w sentencji uchwały.


