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万万盲を一つ
JcHWA[A N「 Wa,530.2O20
Skladu Orzok袖ego RogionaIn串by Obrachuれkowqj e
W Wa誌竃aWle

Z dnia = g田dnIa 2020 roku
W SP「aWie: Wydania opinii o przedtofonym w fornie dokumentu elektrc面cznego przez za画

Powiatu OtwockIego prQjekcie uchwaly o Wie‑oIetniej Prognozie師an§OW卵a lata

Na podsfawie art. 13 pkt 12

art. 19 ust. 2 i art. 20 ustawy z dnia 7paZdziemika 1992 「oku o

regtonalnych izbach obrach…kowych (Dz.∪・ Z 2019 「・, POZ. 2137 tij) 0「aZ artJ30 ust. 2 p掴ust.
3 ust創vy Z dnia 27 sjepnia 2009 roku o finansach pub‑icznych (Dz.∪・ Z 2019 「i, POZ. 869 z p軸

Zm.). Skfad Orzoka廟y RogivnaIn嘩by ObrachunkowQj w ng軸wle:

諾豊許

二鮨諾盤Y当工日

詰器器。Ⅵ手
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ ￣￣

ーKaroIinaAszk印w起草1
uchwala, co nastePuje;

l l

言貯思し土l土山世心

∴∴∴十一

「

潮岬

Wyd垂si? PoZytyWna OPinie o przed‑o之Onym W formie dokumentu elektrc面cznego przez Za画
Powiatu Otwockiego protekcie uchwaly o Wielo‑e噂Pngnozie Finansow叩owiatu Otwockiego na
Ia(a 2021・2035.

§2
Jchwata wchodzi w Zycie z dniem podjecia oraz podlega opIIbIikowaniu przez Za画Powiatu
Ctwockiego w trybie ok「eStonym w art. 246 ust. 2 w zw車zku z art. 230 ust. 3 ustawy o frransach

PubIicznych.

Od n噂SZ卵chwaly sluZy odwolanje do Ko軌m Regionain弛by Ob「achunkowgiv Warszawie

W teminie 14 dni od datyjej doreczenia.

PrzedfoZony w dniu 16 1istopada 2020 「oku Regiona岬Zbie Obrachunkowgiv Warszawie

PrZeZ Za画Powiatu Otwockiego pr棚uchwa画sprawie Wietoletniej Prognozy Finansowej
S軸a wymogi konstrukc画e okrestone w art. 226・229 ustawy z dnja 27 sierpnia 2009 roku
O finansach pubIicznych (∪・f.p.)・ W tym takZe w zakresie upowaznieh sform山owanych na podstawje

art. 228 w/W uStaWy.
W wyniku anaiizy stwterdeno言Z pr軸ZaWiera dane wymagane art. 226 ust. 1, 2a orac ust.
3 u.f.p. Ponadto okres sporz弛enia WPF uwzgl?dnia dyspozyqe art. 227 uif.p., gdyZ obejm函

okres・ na kttry zacg函to lub pIa時Sie zaciag巾かObowiazania ok「e§Ione w zalapzniku N「 l do

uchwa母

】

Wyst?Puje wymagana w art. 229 u.f.p. ko「eIacja wartdsci wykazanych w p「Qiekcie WPF i ujg時ch
W Projekcie uchwaly budZetowej na 2021 rok, W tym W Zak「esie wyniku budZetu i zwiazanych z nim

kwot przychod6w i rozchod6w oraz伽gu jednostki.
Zachowane zostdy wymagania okre§Ione w art. 242 u.f.p,, W Zwiazku z czym wydatki bieZape nie

PrZeWyZszaja pi anowanych dochod6w bieZacych.
W oparciu o dokonana analize i dane, kt6rymi dyspon山e Regionaina lzba Ob「achunkowa
W Wa「szawie, Skねd Orzek車庫y stwierdza, Ze nie zachodza przestanki do podwa洗nia realno§ci

kwot p功dych po stronie dochodow匂. Przedstawione obja§nienia prz鵬tych wieiko§ci thansowych

W WPF koresponduja z danym川czbowymi.
Z p両ektu p「ognozy WPF wynika, Ze §Petnione zostaly wymogi wynikajape z art. 243 u.f.p. co

OZnacZa, Ze planowane obc庫enie budZetu s咋tami zobow車zah w latach 2021 ‑2035 ksztatuje sie

POniZej maksymaInego dopuszczalnego鵬ka緬ka w画kajapego z cytowanego vyZej art.

243 u.f.p.
Maj皐c na uwadze povyZsze Skfad Orzekajapy RegionaIne=zby Ob「achunkowej
W Warszawie postanow柄jak w sentencji uchwaly.

