
Uchwała Nr Ra. 67 .2018 
Składu Orzekającego

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 
z dnia 22 stycznia 2018 roku

w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej przez Gminę Wolanów kwoty długu w latach objętych 
Wieloletnią Prognozą Finansową.

Na podstawie art.13, pkt.3 i 10, art.19, ust.2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach 
obrachunkowych (Dz.U. 2016, poz. 561) oraz art.230, ust.3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych (Dz.U. 2017, poz. 2077).
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu:
Przewodnicząca: Witold Kaczkowski
Członkowie: Alina Siara

Janina Filipowicz

§ 1.
Na podstawie analizy przyjętej przez Gminę Wolanów Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 

- 2024 oraz Uchwały budżetowej na rok 2018 opiniuje pozytywnie prawidłowość kwoty długu wynikającą z 
planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

§ 2 .
Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały.

§ 3 .

1. Uchwała podlega ogłoszeniu przez Gminę w terminie i trybie określonym w art.246, ust.2 ustawy 
o finansach publicznych.

2. Od uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, 
za pośrednictwem Zespołu w Radomiu, w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej uchwały.

Uzasadnienie:

W dniu 4 stycznia 2017 roku przekazana została do Zespołu w Radomiu Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Warszawie w formie dokumentu elektronicznego, zgodnie z Rozporządzeniem Min. Fin. 
z dnia 10 stycznia 2013r (Dz.U. 2015, poz.92 z póź. zm.) podjęta przez Radę Gminy w Wolanowie Uchwała 
Nr XXXVII/201/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. W wyniku 
analizy tego dokumentu elektronicznego oraz przedłożonej w dniu 4 stycznia 2018 roku Uchwały Budżetowej 
Gminy Wolanów na 2018 rok Nr XXXVII/202/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku, Skład Orzekający RIO ustalił, 
co następuje:

w Wieloletniej Prognozie Finansowej wielkość długu na koniec 2018 roku zaplanowano w kwocie 
5.010.800zł, co stanowi ok. 13% planowanych na ten rok dochodów. Podana kwota długu jest prawidłowa, 
wynika z przewidywanego na koniec 2017 roku długu powiększonego o planowane w Uchwale Budżetowej 
na 2018 rok do zaciągnięcia kredyty i pożyczki oraz pomniejszonego o planowane rozchody. Jest to zarazem 
maksymalna kwota planowanego zadłużenia, jego spłata przewidywana jest do 2023 roku.

Przedstawiony w Wieloletniej Prognozie Finansowej, planowany wskaźnik obciążenia budżetu 
obsługą zadłużenia na rok 2018 wynosi 3,98% planowanych na ten rok dochodów i jest znacznie niższy 
od dopuszczalnego na ten rok, indywidualnego wskaźnika, wyliczanego dla Gminy zgodnie z art.243 ustawy 
o finansach publicznych, który ma wynieść 10,43%. W kolejnych latach objętych prognozą relacja tych 
wskaźników jest także prawidłowa.

W związku z powyższym Skład Orzekający opiniuje jak w sentencji uchwały.

Przewodniczący Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Warszawie

Witold Kaczkowski


