
Uchwala Nr Ci.37.2013 

SKlADU ORZEKAJJ\CEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ 


wWARSZAWIE 

z dnia 18 stycznia 2013r. 


wsprawie wydania opinii 0 prawidlowosci planowanej kwoty dlugu 

Na podstawie art. 230 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Oz. U. 
Nr 157, poz. 1240 z p6Zn. zm.) w zwiqzku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy 
wprowadzajqce ustaw~ 0 finansach publicznych (Oz. U. Nr 157, poz. 1241 z p6in. zm.) oraz art. 13 pkt 
10, art. 19 ust. 2 i art. 20 ustawy z dnia 7 paidziernika 1992 r. 0 regionalnych izbach obrachunkowych 
(t.j . Oz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z p6in. zm.) - Skfad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Warszawie Zesp6f wCiechanowie: 

Przewodnicz'tcy: - mgr Ireneusz KOLAKOWSKI 
Cztonkowie: • mgr Jan RUDOWSKI 

• mgr Krzysztof POLENS 

uchwala, co nastQPuje: 

§ 1 

Na podstawie przyj~tej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy oraz Uchwafy budietowej na 2013 
rok wydaje si~ pozytywnq opini~ wzakresie planowanej kwoty dfugu Gminy Gzy. 

§2 

Uchwafa zostafa podj~ta jednogfosnie i wchodzi w zycie z dniem podj~cia oraz podlega opublikowaniu 
przez Gmin~ Gzy wtrybie okreslonym wart. 246 us£. 2 ustawy 0 finansach publicznych. 

§3 

Od niniejszej uchwafy sfuzy odwofanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w 
terminie 14 dni od dnia dor~czenia. 

UZASAIlNIENIE 

W dniu 3 stycznia 2012 roku wplyn~ly do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie: 
- Uchwala Nr XXII/90112 Rady Gminy Gzy z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy, 
- Uchwala Budzetowa Gminy Gzy na rok 2013 Nr XXII/91/12 Rady Gminy Gzy z dnia 

28 grudnia 2012r. 

Sklad Orzekaj'tcy dokonal analizy przedlozonych uchwal, z kt6rej wynika, ze: 
1) zachowana zostala wymagana art. 229 ustawy 0 finansach publicznych z 2009 roku 

korelacja wartosci przyj~tych w Wielolctniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2020 
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i uchwale budzetowej na 2013 rok, w tyrn w zakresie wyniku budzetu i zwi'lzanych z 
nirn kwot rozchod6w oraz dlugu; 

2) prognoz~ kwoty dlugu sporz'ldzono na okres, na kt6ry zaci~ni~to zobowi~ania; 

W zakresie planowanej kwoty dlugu stwierdzono, ze w roku 2013 istnieje przekroczenie 
indywidualnego wskainika zadluzenia wynikaj'lcego z art. 243 ustawy 0 finansach 
publicznych, ale jednoczesnie nie przekroczone zostaly pulapy ustalone wart. 169 i 170 
ustawy 0 finansach publicznych z 2005 roku w zw. z art. 121 ust. 8 ustawy z 27 sierpnia 
2009r. - Przepisy wprowadzaj'lce ustaw~ 0 finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 
z p6in. zrn.). Wykazany w roku 2013 indywidualny wskainik zadluzania si~ jednostki, 
zgodnie z art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzaj'lce ustaw~ 0 

finansach publicznych przedstawiony jest inforrnacyjnie i nie rna zastosowania do oceny 
poziornu dlugu w tyrn roku. Pocz'lwszy od 2014 roku spelnione zostaly wyrnogi 
art. 243 ustawy 0 finansach publicznych z 2009 roku w zakresie indywidualnego wskainika 
zadluzenia. 

Bior~c powyzsze pod uwag~ Sklad Orzekaj~.cy postanowil jak w sentencji. 

Przewodniczqcy 
Sk+adu Orzekajqcego 
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