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 UCHWA A Nr P1.383.2019 
SKLADU ORZEKAJi\CEGO RE IONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ 

w ~ARSZAWIE 
z dnia 12 rudnia 2019 roku 

w sprawie opinii 0 przedlozonym pr ez W6jta Gminy Slubice projekcie uchwaly w 
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Slubice. 

I 
Na padstawie art. 13 pkt 1l art. 19 ust. 2 i art. 20 ustawy z dnia 7 paidziernika 

1992 r. a regianalnych izbach abrachunkrwych (tekstjedn. Dz. U z 2019 r., paz. 2137) araz 
art. 230 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia f 009r. a finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U z 
2019 r., paz. 869 zp6i.zm.) -Sklad Orzek ·qcy Regianalnej Izby Obrachunkawej w Warszawie 
Zespol w Placku: 

Przewodnicz~ca - Agnieszk Malkowska 
Czlonkowie: - Romana gnasiak 

- Ewa Dzia nowska 
uchwala, co nast~puje: 

§ 1 

Wydaje siy opiniy pozytywn"! 0 przedlpzonym przez W6jta Gminy Slubice projekcie 
uchwaly w sprawie Wieloletniej prognol Y Finansowej Gminy Slubice. 

§2 

Od uchwaly sluzy odwolanie do Kolegiu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 
w terminie 14 dni od daty dOfyczenia ni ·ejszej uchwaly. 

UZ SADNIENIE 

Projekt uchwaly w sprawie l ielOletniej Prognozy Finansowej wplyn'}.l do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w W . rszawie w formie dokumentu elektronicznego w 

dniu 15 listopada 2019r. 

1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finans wej (WPF) spelnia wymogi okrdlone wart. 226 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r 0 fina sach publicznych (u.f.p.) 

2. 	Okres sporz,,!dzenia projektu WPF ob ·muje lata 2020-2024 tj. spelnia wymogi art. 227 

u.f.p. 

3. Wystt(puje wymagana art. 229 u.f.p., kl relacja wartosci wykazanych w projekcie WPF i 

w projekcie uchwaly budzetowej na 2 20 rok. 

4. 	 Zachowana zostala wymagana rela ja pomit(dzy stron,,! dochodow,,! a wydatkow,,! 

budzetu. I tak, zgodnie z art. 242 u.f. . wydatki biez"!ce nie s,,! wyzsze niz planowane 

dochody biez"!ce. 
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5. W oparciu 0 dokonan,! analiz(( projektu WPF i dane, ktorymi dysponuje Regionalna Izba 

Obrachunkowa w Warszawie, nalezy stwierdzi6, ze nie zachodz,! przeslanki do 

podwazenia realnosci kwot przyj((tych w opiniowanym dokumencie. 

6. W zakresie planowanej kwoty dlugu stwierdzono, ze w 2020 roku, jak i w latach obj((tych 

projektem WPF spelnione zostaly wymogi art. 243 u. f. p. w zakresie indywidualnego 

wskaznika zadluzenia. 

Bioqc powyzsze pod uwag(( Sklad Orzekaj,!cy postanowil jak w sentencji uchwaly. 


