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Uchwała 
Składu Orzekającego L~ 

Regionalnej Izby Obrachunko 
w Lublinie 

z dnia 26 listopada 2014 roku 

Ml®!. 

w sprawie zaopiniowania projektu wieloletniej prognozy finansowej 

Na podstawie art. 13 pkt 12 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych 
izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012r. poz.1113 ze zm.) oraz art. 230 ust. 2 i 3 ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), po 
rozpatrzeniu na posiedzeniu przedłożonego przez Wójta Gminy Adamów projektu 
wieloletniej prognozy finansowej, skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Lublinie w składzie: 

Teresa Gutowska - przewodnicząca 
Dariusz Kołodziej - członek 
Ewa Gomułka - członek 

1) pozytywnie opiniuje się przedstawiony przez Wójta Gminy Adamów projekt wieloletniej 
prognozy finansowej na lata 2015-2018, 

2) na zasadzie art. 246 ust. 2 ustawy o finansach publicznych niniejsza opinia powinna być 
opublikowana przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie 7 dni od jej 
otrzymania w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do 
informacji publicznej (Dz. U. z 2014, poz. 782, tj). 

Wójt Gminy Adamów w wykonaniu dyspozycji zawartej w art. 230 ust. 2 pkt 1 ustawy 
o finansach publicznych przedstawił tut. Izbie projekt uchwały w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej (WPF) na lata 2015-2018 wraz z objaśnieniami. 

Skład Orzekający analizując przedstawione materiały stwierdził, że przedłożony 
projekt WPF zasługuje na pozytywną ocenę. Przede wszystkim należy stwierdzić, że - od 
strony formalnej - odpowiada on wymogom stawianym dla tego aktu przez przepisy art. 226 -
228 ustawy o finansach publicznych. W oparciu o art. 230 ust. 3 tej ustawy, obowiązkiem 
opiniującego jest sprawdzenie, czy od strony merytorycznej prezentowane w WPF dane 
pozwalają na przyjęcie stanowiska, że w latach nią objętych zapewnione będzie 
przestrzeganie przepisów ustawy o finansach publicznych dotyczących uchwalania i 
wykonywania budżetów, przede wszystkim w zakresie poziomu długu i możliwości jego 
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obsługi, a także relacji o charakterze wewnątrzbudżetowym (np. z art. 242). Wskazane wyżej 
uwarunkowania prawne, w analizowanym projekcie WPF zostały spełnione. Tak poziom 
długu, jak i koszty jego obsługi - w myśl obowiązujących w tej sprawie od 2014 roku 
przepisów art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku - mieszczą się w prawem 
przewidzianych granicach. Także warunek wynikający z art. 242 ustawy został spełniony. Nie 
można przy tym zgłosić uzasadnionych wątpliwości, co do przyjętych w WPF kwot 
składających się na poszczególne kategorie finansowe objęte tym dokumentem. Są więc 
podstawy do przyjęcia, że został on rzetelnie opracowany. Wykaz przedsięwzięć, który 
stanowi integralną część WPF uwzględnia dyspozycje zawarte w art. 226 ust. 3 i 4 ustawy o 
finansach publicznych. 

Końcowo warto wskazać, że przyjęte w WPF wielkości dotyczące roku 2015 zgodne 
są z tymi, które zaprezentowano w projekcie uchwały budżetowej na rok przyszły. 

Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec jak na wstępie. 

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

Otrzymują: 
1. Wójt Gminy Adamów, 
2. WIAiSz, 
3. a/a 

Przewodnicząca 
Skład :ającego 

Teresa Gutowska 


