
Uchwala nr: RIO-R / 50 /11
Składu onekającego

Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie
z dnia 25 sĘcznia 20LLr.

w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Gózd
na lata 2OL7- 2Ot6

Na podstawie art. 13, pkt. 10, art.19, ust.Z ustawy z dnia 7 października 7992r o regionalnych izbach
obrachunkowych /tj.; Dz. U. Nr55 z 2001 r,poz.577,zpoźn.zm. /w związku zart.Z3o, ust.4 ustawy
o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r /Dz. U. Nr 157, poz. 7240, z późn. zm./
Skład orzekający Regionalnej tzby obrachunkowej w Warszawie _ Zespół w Radomiu;
Przewodnicząca: Janina Filipowicz
Członkowie: Jolanta Okleja

Witold Kaczkowski

9r'
opiniuje pozytywnie prawidłowość planowanej kwoty Gminy Gózd na lata 2011- 2016.

s2.
Uzasadnienie stanowi integra lną część uchwały.

93.
t. Uchwała podlega ogłoszeniu przez Gminę w terminie itrybie określonym w art. 245, ust.2 ustawy

o fi nansach publicznych.
2. od uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej lzby obrachunkowej w Warszawie,

za pośrednictwem Zespołu w Radomiu, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej uchwały.

Uzasadnienie:

W dniu 5 stycznia 2ot7r przedłożona została do Regionalnej lzby obrachunkowej w Warszawie
Zespół w Radomiu uchwała Nri lv/L9l2010 Rady Gminy Gózd z dnia 30 grudnia 2010r w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gózd na lata 2011-20t6 oraz Uchwała Budżetowa na rok
2011 Rady Gminy Gózd Nr: lv/zo/zoto z dnia 30 grudnia 2o7ar.

Planowana w Wieloletniej Prognozie Finansowej na koniec 2011 roku wielkość długu w kwocie
3.L72.ooazł wynika z przewidywanego długu na koniec 2010r powiększonego o planowane
w Uchwale Budżetowej na 2011r. kredyt a pomniejszonego o planowane rozchody' Spłata tego
zadłuŻenia przewidywana jest do 2016r.
Wielkości planowanego długu Gminy i obciążenia budżetu obsługą zadłużenia w latach żott-zotg
mieszczą się w granicach progów określonych w przepisach art. 169 ust.1 i art. 170 ust.l ustawy
zdnia 30czerwca 2005 rofinansach publicznych (Dz. U. Nr249, poz.2ta4zpóźn. zm'), które stosuje
się na podstawie art. t2! ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r przepisy wprowadzające ustawę
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. L24t).
W prognozowanym okresie maksymalna wielkość długu wystąpi w 2011r. i ma wynieść L3,76%
planowanych dochodów. Największe obciążenie budżetu spłatą zobowiazań przvoada na Ż0t2r
i osiągnie 4,68% prognozowanych dochodów budżetowych.
Zamieszczony również w Prognozie na podst. arż. LŻ2 ust.3 ustawy - przepisu wprowadzającego od
2oL4r indywidualny wskaźnik dopuszczalnego obciążenia budżetu spłatami zadłużenia, określany
zgodnie zart.243 u'f.p., będzie się kształtował powyżej planowanego obciążenia budżetu. Nie
występuje, więc zagrożenie naruszenia relacji określonej W cytowanym wyżej przepisie.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że wielkość planowanego długu nie powinna zagrażać
zgodności z prawem uchwalonego budżetu na rok ZaLL oraz budżetów prognozowanych do 2014r
iwykonywanych w tym okresie.

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