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Uchwała Nr Os.520.2018 
  

Składu Orzekaj ącego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Warszawie 

 z dnia 12 grudnia 2018 roku 
 

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Stary Lubotyń projekcie 

uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary 

Lubotyń na lata 2019-2023. 
 
Na podstawie art. 13 pkt 12 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 561) oraz art. 
230 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2077 z późn. zm.) 

 
Skład Orzekający w składzie: 
Przewodnicząca - Jolanta Białobrzewska  
Członkowie         - Wojciech Tarnowski 
                             - Elżbieta Dorota Gła żewska   
 
uchwala, co następuje: 

      § 1. 

 

Wydaje pozytywną opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Stary Lubotyń 

projekcie uchwały Rady Gminy Stary Lubotyń w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2019-2023. 

 

      § 2. 

 
Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 
 

 

U z a s a d n i e n i e 
 

 

 W dniu 15 listopada 2018 roku wpłynął do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie przekazany w formie dokumentu elektronicznego 

projekt uchwały Rady Gminy Stary Lubotyń w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2019-2023.  

Analizując wskazany projekt stwierdzono, że zawiera on dane wymagane art. 226 

ust. 1, 2a oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 
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Projekt spełnia też wymogi określone art. 227 ustawy o finansach publicznych, 

dotyczące okresu objętego wieloletnią prognozą finansową oraz okresu objętego 

prognozą kwoty długu. 

W omawianym projekcie przewidziano upoważnienia dla Wójta niewykraczające 

poza zakres określony w art. 228 ustawy o finansach publicznych.  

Wartości przyjęte na 2019 r. w projekcie wieloletniej prognozy finansowej i w 

przedłożonym przez Wójta projekcie budżetu Gminy na 2019 r. są zgodne - 

spełniono warunek określony art. 229 ustawy o finansach publicznych.  

Wykazane w projekcie kwoty prognozowanych na 2019 rok wydatków bieżących nie 

przekraczają prognozowanych dochodów bieżących, co jest zgodne z art. 242 ust. 1 

ustawy o finansach publicznych. 

Z przedłożonego projektu wynika, że opracowując ten projekt wzięto pod uwagę  

dyspozycję zawartą w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, ponieważ w 

roku 2019 i w latach następnych zachodzi relacja wymagana tym przepisem. 

 

W oparciu o dokonaną analizę oraz zamieszczone w projekcie objaśnienia przyjętych 

wartości, Skład Orzekający nie znalazł podstaw do zakwestionowania realistyczności 

projektu wieloletniej prognozy finansowej i postanowił jak w sentencji.   

 
       

Przewodnicz ąca Składu Orzekaj ącego:  


