Eehwała nr: Ra.,31.2CIt2
Składu orzel<ające3o
lzby
Obrachunkowej w Warszawie
Regionalnej
z einla i.L siYcznia 2CI3.2r.

cpinii o prawidłowościnlanowanej kwoiy długu Gminyna laia 2a!2-ŻO!i,

Gózd

regionelnych izbach
Na pocisiawie afc. 13, pki. 10, ań'19, usi.2 ustawy z dnia 7 października !99Żr o

obrachunkowych/ij';Dz.U.il!i'55zZ}air,poz.577,zpoźn.zn.fwzwiązkuzarŻ.230,usi.4usiawy
poz. !240, z poźn' zm'/
o finansach publicznych z dnia Ż7 sierpnia 2009 r loz. u. Nr 157,
w Radomiu;
Skład orzekający Regionalnej lzby Gbe'achunkowej w Warszawie 'Zespół
Frzewodnicząca:
Członkowie:

Janina Filipcw!cz
Jolania Okleja

Witold Kaczkowski

6L'

opiniuje pozytywnie prawidłowośćplanowanej kwot'i Gminy Gózd na lat'aŻ0!Ż'2077'

Sz'

Uzasadnienie sianowi integraIną częśćuchwaĘ'

53'

,3.. Uchvriała podlega ogłoszeniu przez Gminę w terminie i trybie ol<reślonym w art. 246, ust.2 tlstawy
o finansach PublicznYch.

w Warszawle,
uchwały służyodwołanie do Kolegium Regionalnej lzby obrachunkowej
niniejszej uchwały.
za pośrednictwem Zespołu w Radomiu, W terrninie 14 dni od datr7 oti'Zymania

2. od

{..lzasadnienie:

przedłożona zosiała do Regionalnej lzby obrachunkowej
Gozd z dnia 29 grudnia Żat7r
w Warszawie Zespół w Radonriu uchwała Nr: XVl/88/20L1 Rady Gminy
ŻaL2'Żo17 oraz Uchwała
na
lata
w sprawie Wie|oletniej Prognozy Finansowej Gminy Gózd
grudnia 20!!r'
Budżeiowa na rok ŻotŁRady Gminy Gózd Nr: xvlllglŻo]j. z dnia 29
roku wielkośćdługu w kwocie
20L2
koniec
na
Planowana w Wieloletniej Prognozie Finansowej
o planowany
powięl<szonego
2'Ż34.8Oazł wynika z przewidywanego długu na koniec 2O7!r
planowane rozchody' Spłata iego
w Uchwale Budżetowej na łotŻr' kredyt a pomniejszonego o
zadłużeniaprzewidywana jest do Ża17 r'
w laiach Ż072-2073
Wielkości planowanego długu Gminy i obciążenia budzetu obsługą zadłużenia
170 ust'1 ustawy
art.
i
ust.1
169
art.
przepisach
mieszczą się w graniiach progów określonych w
pozn.
które stosuje
zm.),
(Dz. U. lj r 249, poz.21o4 z
z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych
przepisy wprowadzające ustawę
się na podsiawie ari. !27 usi. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz'tŻłt\'
wynieść9,6L%
W prognozowanyi.n okresie maksymalna wielkośćdługu wystąpi w 2012r. i rna
przvpada
na Żatzr
zobowiazań
spłatą
planowanych cjochodów. Największe obciązenie budżeiu
i osiągnie 5,64% prognozowanych dochoców budżetowych'
- przepisli wprowadzające
Zamńszczony również w Prcgnozie na podsi ' art. !2Ż usi.3 ustawy
indywidualny wskaźnik
ustawę o finansach publicznr/ch a obowiązujący od 2014roku,
zgodnie zarz'243 u'i'p', będzie
dopusiczalnego obciążania budżeiu spłaiami zadłużenia,określany
się ksziałiować powyżej plancwanego obciążenia budzetu' Nie występuje zaiern zagrożenie
pnepisie'
naruszenia relacji określonej w cytowanym wyżej

W dniu 4 stycznia 2C12r

ze wielkośćplanowanego długu nie powinna zagrazać
PrzeProwadzonej analizY wynika,
craz budzetów prognozowan.vch do 2014r
zgodności z prawem uchwalonego budżetu na :.ok Żo1Ż
i wykonywanYch w iYm okresie'

Z

jak w sentencji uchwały'
W związku z powyzszym Skłaci or'zekający opiniuje
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