
UCHWALA Nr P1.412.11 
s:ELADU ORZEKAJ1\CEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ 

wWARSZAWIE 

z dnia 30 listopada 2011r. 


w sprawie opmn 0 przedlozonym przez W6jta Gminy Zabia Wola projekcie 

uc bwaly w sprawie wieloletniej prognozie finansowej 

Na podstawie art. 13 pkt 12, art 19 ust. 2 i art. 20 ustawy z dnia 7 paidziernika 
19.91 r. a regianalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. z 2001 r. Dz. U Nr 55, paz. 577 z 

po:in. zm.) amz art. 230 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 0 finansach publicznych (Dz. 
U fir 157, paz. 1240 z poin. zm.) - Sklad Orzekajqcy Regionalnej lzby Obrachunkawej w 
WCl~zawie Zespol w Plocku: 

Przewodnicz~cy 

Czhnkowie: 


ucbwala, co nast~puje: 


- Agnieszka Malkowska 
- Waldemar Rycharski 
- Romana Ignasiak 

§ 1 
Wydaje si~ pozytywn~ opml~ 0 przedlozonym przez W6jta Gminy Zabia Wola 
projekcie uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zabia Wola 
na lata 2012 - 2021 

§2 

Uchwa1a podJega opubJikowaniu przez Gmin~ .labia Wola w trybie art. 246 Ust. 2 w 
zwiqzku z art. 230 ust. 3 ustavvy 0 finansach publicznych . 

§3 

Od uchwa1y sluzy organom gminy odwo1anie do Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie za posrednictwem Zespolu w Plocku, AI. Jachowicza nr 30 
w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej uchwaly. ' w ·_. , ,. 

UZASADNIENIE 

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) wraz z objasnieniami 

zosta1 przedlozony przez W6jta Gminy .labia Wola zarzqdzeniem Nr 47/2011 z dnia 

14 listopada 2011r. i przekazany Regionalnej Izbie Obrachunkowej w dniu 15 listopada 

201 I r. 

1. 	 Wieloletnia Prognoza Finansowa (dalej: WPF) spelnia wymogi konstrukcyjne 

okreslone wart. 226 ustawy z 27 sierpnia 2009r 0 finansach publicznych (daJej: u.f.p), 

a takze w zakresie upowaznienia konstruowanego na podstawie art. 228 u.f.p. 
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- 2

:1. Okres sporzqdzenia WPF uwzglttdnia dyspozycjtt art. 227 u.f.p, gdyz obejmuje okres na 

jaki przyjttto limity wydatk6w na przedsi~wzi~cia okrdlone w zalqczniku nr 2 

Uchwaly oraz okres, na kt6ry zaciqgnittto oraz planuje sitt zaciqgnqc zobowiqzania. 

:J. 	WystttPuje wymagana art. 229 u.f.p. korelacja wartosci wykazanych w projekcie WPF i 

w projekcie uchwaly budzetowej na 2012 rok, w tym zakresie \vyniku budzetu i 

zwiqzanych w nim kwot rozchod6w oraz dlugu. 

4. 	 Zachowana zostala wymagana relacja pomittdzy stronq dochodowq a wydatkow£t 

budzetu. I tak, zgodnie z art. 242 u.f.p. vv'ydatki biezqce nie so.. wyzsze niz planowane 

dochody biezqce, a zaciqgnittcie dlugu nastttpuje wyJqcznie na wydatki majqtkowe 

i rozchody. 

5. 	 W oparciu 0 dokonanq ana1iztt i dane, kt6rymi dysponuje Regiona1na Izba 

Obrachunkowa w Warszawie, nalezy stwierdzic, ze nie zachodzq przeslanki do 

podwazenia rea1nosci kwot przyjtttych wartosci po stronie dochodowej budzetu. 

Przedstawione objasnienia do kategorii finansovvych przyjtttych w WPF korespondujqz 

danymi liczbowymi . 

6. 	W zakresie planowanej kwoty dlugu stwierdzono, ze przestrzegany jest dopuszcza1ny 

poziom zadluzenia do 2013 roku wl<lcznie (art. 169 i 170 u.f.p. z 2005 roku w zw. z art. 

121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzajqce ustaw<i 0 

finansach publicznych), a pocz<lwszy od 2014 roku spelnione zostaly wymogi art. 243 

u.f.p. z 2009 roku w zakresie indywidualnego wskainika zadluzenia. 

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

niniejszej uchwaly. 


