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Uchwafa Nr Ci.411.2017
SKlADU ORZEKAJA,GEGO REGIONALNEJ
wWARSZAWIE
z dnia 5 grudnia 2017 r.

OBRAGHUNKOWEJ

w sprawie wydania opinii 0 przedloionym przez W6jta Gminy Sochocin projekcie uchwa#y
wie/o/etniej prognozie finansowej

0

i'Ja podstawie art. 13 pkt 12,
19 ust. 2 i art. 20 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 r. 0 regionalnych
izbach obrac!1unkowych
U. z 2016 r.
561) oraz art. 230 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r.
2077) - Sktad
Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Warszawie
Zamiejscowy w Ciechanowie:

Przewodniczl:\cy:
Czlonkowie:

uchwala, co

• Ireneusz KOlAKOWSKI
• Renata SOKOLNICKA
• Agnieszka KOSMACZEWSKA

nast~puje:

§1

Wydaje

si~

pozytywn(\ opini~ 0 przedfozonym przez W6jta Gminy Sochocin projekcie uchwaty w

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin na lata 2018·2034
§2

Uchwata zostala podjt;!ta jednogtosnie i wchodzi w
z dniem podjf(cia oraz podlega opublikowaniu
Gmint;! Sochocin w trybie okreslonym wart. 246 ust. 2 w zwiqzku z
230 ust. 3 ustawy 0
finansach pu blicznych.

§3
niniejszej uchwaty stuzy odwotanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w
terminie 14 dni od dnia dor~czenia.

UZASADNIENIE

Wieloletnia Prognoza Finansowa spelnia Vv)'mogi konstrukcyjne okreslone wart.
ustaVv)' z
2009 r. 0 finansach publicznych, a
w
upowatnienia
konstruowanego na podstawie art. 228 ustaw), 0 finansach publicznych.
art.
limity Vv)'datk6w na
na kt6ry
lub

Wystypuje wymagana art. 229 ustawy 0 finansach publicznych korelacja wartosci
wykazanych w projekcie wieloletniej prognozy finansowej i w projekcie uchwaly budzetowej
na 2018 rok, w tym w zakresie wyniku budZetu i zwi~zanych z nim kwot przychod6w i
rozchod6w oraz dlugu.
Zachowana zostala wymagana relacja pomiydzy strom~ biez~c~ a maj~tkow~ budzetu. I
tak, zgodnie z art. 242 ustawy 0 finansach publicznych wydatki biez~ce nie s~ wyzsze niz
planowane dochody biez~ce, a zaci~gniycie dJugu nastypuje wyl~cznie na wydatki maj~tkowe
i rozchody.
W oparciu 0 dokonan~ analizy i dane, kt6rymi dysponuje Regionalna Izba
Obrachunkowa w Warszawie, nalezy stwierdzic, ze nie zachodz~ przeslanki do podwazenia
realnosci kwot przyjytych wartosci po stronie dochodowej budzet6w. Przedstawione
objasnienia do kategorii finansowych przyjytych w wieloletniej prognozie finansowej
koresponduj~ z danymi liczbowymi.
W zakresie planowanej kwoty dlugu stwierdzono, ze zachowana zostala relacja
okreslona wart. 243 ustawy 0 finansach publicznych. Spelnione zostaly bowiem ustawowe
wymogi dotycz~ce maksymalnego wskaznika splaty zadluzenia, tj. kwota z lewej strony
wzoru wskainika jest mniejsza od kwoty wynikaj~cej z prawej strony.
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