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sterpnia 2009 r. o finansach publicznych (tehst jednolity:
Obrachunkowej
arsz:awie, na posied4eniu w Zespole w Siedlcach, w osobach nw. CiNonkow Kolegiulr-r

U. z 2Q16 r., Poz, 1870) - Sklad Orzekajqcy Regionalnej lzby

Przewodniczqcy S;O:
Czlonkowie SIO:

Kamil Krauschar
Jolanta Tomaszek
Ewa Wielg6rska

uje pozytywnie przedloZony pzez w6jta Gminy Domanice projekt uchwalir w
rletniej Prognozy FinaXnsowej na lata 2017-2023.
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V/ojt Gminy Domqnice spelniajqc wymogi okreSlone w art. 230 ust. 2 pkt 1 ustawy
2T sierpnn 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2 2A16 r., pozi.

l18T0),
Slit
dalej r6wniez

fako uu.f.p.", pzedstawil Regionalnej lzbie

Obrachunkowerj

2l tre6;ci projektu przedmiotowej uchwaly wynika, 2e wejdzie ona w 2yt:::ie z dnienr
1 qt'lcznia 2017 r.,jak rQwnie:Zztym dniem utraci moc UchwataXll64l2015 Flady Gmin,y

Dolnanice z dnia 17 grudrlia 2Q15 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowerj

Grliny Domanice wrazze zmianami.
SkNad Orzeklqcy RIO na podstawie przeprowadzonej analizy przr:dlozonegcr
maferialu stwierdzil, ze prpojekt uchwaly zawiera dane wymagane przepisem art. 226 u.f .p.
WyBtqpuie zgodnoS6 przedstalvionych wielkosci cyfrowych (kwot) ujgtych w projekcie WPII
i prz,edlo;Zonyrn projekcie qchwaly budzetowej na rok 2017.
Zgodnie z art.. 219 u.f.p. wartoSci przyjgte w wieloletniej prognozie finansowei
i btrtdzecie jeclnostki samclrzqdu terytorialnego powinny by6 zgodne co najmniej w zakresic:
wyf'riku trudze,tu i zwiqzanych z nim kwot przychod6w i rozchod6w oraz dlugu jednostki
samorzEdu terytorialnego.
Projekt uchwaly w sprawie uchwalenia WPF w swej tresci zawiera upowaznienia d<;r
zaqiEgania zobowiqzai dla organu wykonawczego. Zakres zawartych upowaznien,
przewidzianyc'h dla organq wykronawczego nie wykracza poza ustawowq granicqr, okreSloni;1
w ar1f. 22'8 u.f .1t.
Ponadto zachowelno zasadg zrownowazenia budzetu
zakresie wydatk6w
biezilcych, o ktorej mowa w art. 242 u.f.p. Powy2sza zasada obowiqzuje z:arowno n:e
plaiz-czy:Znie planowaneg,p budzetu (art. 242 ust. 1 u.f.p.), jak i wykonanego budzetu nie
kotliec roku (art. 242 ust. 2 ur.f.p.), tzn. na koniec roku budzetowego wykonane wydatki
biezqce nie mogq byc wy2szer niz wykonane dochody biezqce powiqkszone o nadwyzkq
buQz:etowq z liat ubieglych i wolne Srodki.
\A/ysoko6c zaciqgnflgtego dlugu nie moze wynika6 z warto6ci niedoboru plianowanych
ora7 posiadanych Srodkow finansowych przeznaczonych na wydatki
r;harakterze
biezqcym. Zeftem ogolnal grarnicg zaciqganego dlugu stanowid bgdzie jedynie kwota
brakujqca do s;finansowania wyrCatk6w o charakterze majqtkowym (inwestycyjnym).
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Wieloletnia Prognozel Finansowa spelnia relacje zadlu2enia okreSlone w art. 243
u,f.p., litory precyzuje dopusgczalny poziom zadlu2enia jednostki samozqdu terytorialnego,
jaki.wyznacza indywidualny ruska;Znik. OkreSla on relacjg splat zobowiqzan oraz korizt6w
ich
obslugi do planowanych docljrod6lv og6lem bud2etu danego roku wpF.
Wyprelniono wymogi '"7r1.21?6 ust. 2a u.f.p., co swoje pzelozenie mialo na d<,rfqczeniu
do Wigloletrniej Prognozy Fingnso'wej obja5niei przyjqtych wartoSci, w kt6rych zawarrto tak2e
informacje uszcz:eg6lawiajqc,g dane. Obja5nienia pzyjqtych wartoSci wskaiujq w jaki spos6b
byfy.qnogn€,zowane poszczeg6lnel wartoSci ujqte w WPF na ka2dy rok, r6wniez'prezentujq
zalo2qria clo prognozowanylch dlochod6w z uwzglgdnieniem icfr najwazniejszycir 2r6del',
a zarlz:.em :zalo2enia do progynozowanych wydatk6w budzetowych. Zgodnie z art.2iZ6 ust. 1
u.f.p. \/Vieloletnia Prognozal Finansowa powinna byc realistycznl, a zatem powinna
uwzglp,flpl2ri takle zdarzenia, kt6re majq lub mogq miec wplyw na gospodarkq fidansowq
jednogtki samorzqdu teryt,grialnego,
uwzglqdnieniem przyszlych ram czilrsowych,
wykrap:zajqcych ;roza dany rqrk burCzetowy.
Realizujqc powyzsz(N, Slklad Orzekajqcy RIO zwrocil szczeg6lnq u\nrage na
realistycznoSi zr6del finani;owania (pzeslanka realno6ci przyjgtych wartosci) i-ujqcia
formafno-prawnego, zawartyrph w wPF w kontek6cie, w relacji pzewidywanego wvkonania
nich, jak r6wniez stos;ownych objasnieri. w tym miejscu nale?y podklesli6, ze
wska2:nik6w w WPF zostala ustalona przy zalo2eniu pelnej realizacji dochod6w
ogolem, a takzpe utrzymania ich na poziomie nie ni2szym, anizeli okreSlonym
wieloletniej prognrrzie finansowej. w pzypadku niezrealizowania dochod6w
peinym
ogolefi w
zalo2eniu, sytuacja moze mie6 swoje przelozenie na ksztaltowanie siq
indywldual nych wskaZnikow ;:adlutzenia.
Z przedlo2onej pzez jedrrostkg samozqdu terytorialnego prognozy wynika, ze od
roku {017 obciqzenie budzqrtu Gminy splatq dlugu nie bgdzie wy2sze od maksyrnalnego
wska{nika ustalonego w ppszc:reg6lnych latach w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
W latqch 2017-2023 wystqpgje spelnienie wska2nika splaty zobowiqzafi okreSlone$o w art.
243 trt.f.p. Organ stanowiqpy"jerdnostki samorzqdu terytorialnego podejmujqc uchwatq
w sprawie \/VPF winien byc przekonany, ze prognozowane wielko5ci dochod6w i wydatk6w
budZetowych na lata objqte proefnozq finansowq sq realistyczne i uwzglqdniajq :zar6wno
specyfikq, jak i uwarunkowania werwnqtrzne Gminy.
Majqc na wzglgdzie powyzsze, postanowiono jak w sentencji uchwaly, uwzglgdniajqc
zapewnienia pzestzegania lczeprisow ustawy dotyczqcych uchwalania i realizacji hrudzet6w
w lataph prz:yszlych, na ktore zacielgniqto lub planuje siq zaciqgnqd zobowiqzania.
Od niniejszej uchwaly slu2,y odwolanie do Kolegium Regionalnej lzby Obrachunkowej
w Wqrszaurie zit po5rednictwern Zespolu RIO w Siedlcach, w terminie 14 dni od daty
dorgc4enia niniejszej uchwallr.
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