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Andrzej Zoiynski 

Wojt Gminy 

Somianka 

Somianka 16B 
07-203 Somianka 

W zalqczeniu przesybm Uchwaly Nr Os.479.2018 Skladu Orzekajqcego 

Regionainej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zesp61 Zamiejscowy w Ostrolyce z dnia 

3 grudnia 2018 roku. 

Z powazaniem 

Otrzymuj~: 

I) Adresat 
2) ala 
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Uchwata Nr OS.479.2018 


Sktadu Orzekaj~cego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

wWarszawie 


z dnia 3 grudnia 2018 roku 


w sprawie wydania opinii 0 przedtoi:onym przez W6jta Gminy Somianka projekcie 

uchwaty w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2019

2024. 

Na podstawie art. 13 pkt 12 w zwiqzku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 paidziernika 
1992 r. 0 regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 561) oraz art. 
230 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2077 z p6in. zm.). 

Sktad Orzekajqcy w sktadzie: 
Przewodniczqca - Jolanta Biatobrzewska 
Cztonkowie - Wojciech Tarnowski 

- Elzbieta Dorota Gtazewska 

uchwala, co nast~puje: 

§ 1. 

Wydaje pozytywnq opini~ 0 przedtoi:onym przez W6jta Gminy Somianka projekcie 

uchwaty Rady Gminy Somianka w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Somianka na lata 2019-2024. 

§ 2. 

Od niniejszej uchwaty stui:y odwotanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Warszawie, w terrninie 14 dni od dnia jej dor~czenia. 

Uzasadnienie 

W dniu 15 listopada 2018 roku wptynqt do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie przekazany w formie dokumentu elektronicznego 

projekt uchwaty Rady Gminy Somianka w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Somianka na lata 2019-2024. 

Analizujqc wskazany projekt stwierdzono, i:e zawiera on dane wymagane art. 226 

ust. 1, 2a oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych. 



Projekt spetnia tez wymogi okreslone art. 227 ustawy 0 finansach publicznych, 


dotyczqce okresu obj~tego wieloletniq prognozq finansowq oraz okresu obj~tego 


prognozq kwoty dtugu. 


W omawianym projekcie przewidziano upowaznienia dla W6jta niewykraczajqce 


poza zakres okreslony wart. 228 ustawy 0 finansach publicznych . 


Wartosci przyj~te na 2019 r. w projekcie wieloletniej prognozy finansowej i w 


przedtozonym przez W6jta projekcie budzetu Gminy na 2019 r. Sq zgodne, a wi~c w 


przypadku podj~cia przez Rad~ Gminy uchwaty w sprawie wieloletniej prognozy 


finansowej i uchwaty budzetowej na 2019 r. zgodnie z przedtozonymi projektami, 


zostanie spetniony warunek okreslony art. 229 ustawy 0 finansach publicznych . 


Wykazane w projekcie kwoty prognozowanych na 2019 rok wydatk6w biezqcych nie 


przekraczajq prognozowanych dochod6w biezqcych, co jest zgodne z art. 242 ust. 1 


ustawy 0 finansach publicznych. 


Z przedtozonego projektu wynika, ze opracowujqC ten projekt wzi~to pod uwag~ 


dyspozycj~ zawartq wart. 243 ust. 1 ustawy 0 finansach publicznych, poniewaz w e· 

roku 2019 i w latach nast~pnych zachodzi relacja wymagana tym przepisem. 


Majqc powyzsze na uwadze, a takze zamieszczone w projekcie objasnienia 


przyj~tych wartosci, Sktad Orzekajqcy postanowit jak w sentencji . 


Przewodnicz-.ca Sktadu Orzekaj-.cego: 
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