Regionalna lzba 0brachunkowa
w warszawie
Ul, Koszykowa 6a, 00"564

Warszawa

tel. (22) 628 28 62,, 628 78 42
e-mail: WarSZaWa@WarszaWa.rio,ooV.pl
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W Załączeniu pźesyłamUchwałę Nr Wa,331.2016 Składu Ozekającego Regionalnej
lzby obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 listopada 2016 rołu w celu słuzbowego
Wykolżystania,
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UCHWAŁA Nr Wa.331.2016
składu oźekającego Regionalnei lzby obrachunkowej
w warszawie
z dnia 24listopada 2016 roku
W

sprawie: Wydania opinii o pżedłożonym,W formie dokumentu elekhonicznego,

pżez łezydenta

Miasta Pruszkowa projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata
2017-2031.

Na podstawie ań. 13 pki 12, ań, 19 ust, 2 i ań. 20 ustawy z dnia 7 październjka 1992 roku
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn,; Dz,U. z2016 r,, poz, 561) oraz ań, 230 ust, 2
pkt 1 i ust, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz,U, z
2016r., poz. 1870 z póżn,zm,) - skład ozekający Regionalnej lzby obrachunkowej
w warszawie]

Pźewod n icząca:
cżłonkowie:

Agata Pączkowska
- Lucyna Kusińska
- Bożena Zych
-

uchwala, co następuje:

§1
Wydaje się pozyryWną opinię o pźedłożonym,W formie dokumentu elekironicznego, pźez
Prezydenta Miasta Pruszkowa projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej l\łiasta
Pruszkowa na lata 2017-2031,

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega opublikowaniu pzez Miasto PrusZkóW
W trybie określonym W ań, 246 ust, 2 W ZWiąZku Z ań. 230 ust, 3 ustawy o flnansach publicznych,

§3
od niniejszej uchwały służyodwołanie do Ko|egium Regionalnej lzby obrachunkowej w Wanzawie
W

terminie 14 dni od daiy jej doręczenia,

uzasadnienie
PżedłożonyW dniu 15 listopada 2016 roku Regionalnej lzbie obrachunkowej w Warszawie pzez
Prezydenta Miasta Pruszkowa pro]ekt uchwały W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
W iormie dokumentu elektronicznego, spełnia Wymogi konskukcyjne określone W ań. 226-227
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (u,f.p,), a także w zakresie
Upoważnień sformułowanych na podstawie art, 228 WW ustawy,

okres spożądzenia WPF uwzględnia dyspozycje ań. 227 u.f.p., gdyż obejmuje okres, na
który zacią9nięto lub planuje się Zacią9nąó zobowiąZania okreśione W Załączniku Nr

,1,

Występuje wymagana an, 229 u.l.p. korelacja wańości wykazanych w projekcie WPF
i ujętych W projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok, W tym W Zakresie wyniku budżetu
i zwiąZanych Z nim kwot pąchodóW i rozchodóW oraz długu jednostki,
Zachowana została Wymagana relacja pomiędzy stroną bieżącąa majątkową budżetu, l tak,
zgodnie z all,242 u.f.p, \Ąydatki bieżące nie pzewyższają planowanych dochodóW bieżących.

W oparciu o dokonaną analizę i dane, którymi dysponuje Regionaina lzba

obrachunkowa
że nie zachodzą pżesłankido podważenia realności
kwot plzyjętych po stronie dochodowej, Pzedstawione objaśnienia pzyjętych Wielkości
finansowych W WPF korespondująz danymi liczbowymi,
W Warszawie, Skład Ożekający stwierdza,

Z projektu prognozy WPF Wynika, źe spełnione Zostały Wymogi Wynikające z ań,243 u.f,p,
co oznacza, że planowane obciążenie budżetu spłatami ZobowiąZań W latach 2017-2031 kształtuje
się poniżej maksymalnego dopuszczalnego Wskaźnika Wynikającego z cytowanego Wyżej
ań. 243 u,l,p,

skład oźekający Wydając niniejszą opinię uwzględnił pżyjęte W Prognozie zalożenia, iż
faktyczna kwota długu na koniec 2016 roku nie będzie Wrższa od Wykazanej W Prognozie, jako
pżewidylvane Wykonanie oraz, że rca|izaąa dochodóW budżetu ft4iasta będzie pzebiegać na
poziomie kwot prognozowanych, a po 2019 roku nie będą Zaciągane zobowiązania wpĘwające na
dług lrliasta. skład ożekający Wskazuje na koniecznośćstałego monitorowania stopnia Wykonania
prognozowanych dochodóW oraz korekiy WPF W pzypadku braku moźliwościrealizacji dochodóW
na Założonym poziomie,

lMając
W

na uwadze powyższe skład ozekający

Wa§zawie postanowił, jak w sentencji uchwały,

Regionalnej lzby Obrachunkowej

