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UCHWALA Nr 50iPl2011
SKLADU ORZEKAJACEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

w WARSZAWIE
z dnia 02 lutego 20ll roku

w sprawie wydania opinii o prawidlowosci planorvanej lrwoty dlugu.

2011 -a'l- 1 1,

f6r wNa podstawie art. 19 ust. 2 i art. 20 ustawy z dnia 7 paidziernika 1992 r. o
regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. z 2001 r. Dz. tl. Nr 55, poz. 577 z p6in. zm.) oraz
art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. ofinansachpublicznych (Dz. U. Nr I57, poz. 1240 z
pdin. zm.) - Sklad Orzekajqcy Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie Zesp,l w plocku;
Przewodnicz4cy:
Czlonkowie:

- Malkowska Agnieszka
- Rycharski Waldemar
- I)ziarnowska Ewa

$1
Na podstawie prryjptej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 20ll - 20lB oraz
uchwaly budZetowej na 20ll rok wydaje sip pozytywnq opinig w zakresie planowanej
kwoty dlugu Gminy Belsk Duzy.

$2
Uzasadnienie stanowi integraln4 czgsd uchwaly.

$3
Uchwala podlega opublikowaniu przez Gming Belsk Duzy w trybie art. 246 ust. 2 ustawy o
finansach publicznych.

$4
Od uchwaly sluzy odwolanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie za
po5rednictwem Zespolu w Plocku, Al. Jachowiczanr 30 w terminie 14 dni od daty dorgczenia
niniejszej uchwaly.

UZASADNIENIE
W dniu 20 stycznia 2011 roku wptynEly do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
Zesp6l w Plocku:
- Uchwala Budzetowa Gminy Belsk DuZy na rok 2011 Nr lllll4l20ll Rady Gminy Belsk

DuLy z dnia 12 stycznia20l I roku,
- Uchwala Nr III/15/2011 Rady Gminy Belsk Du2y z dnia 12 stycznia20l l roku w sprawie

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Belsk DuLy.
sklad orzekaj4cy dokonal analizy przedlo2onych uchwal,zktorej wynika, 2e:
- zachowanazostalawymagana art.229 ustawy o finansach publlcznych zZ:009 roku

korelacja wartoSci przyjqtych w Wieloletniej-Prognozie Finanso*"jnu lata20ll-201g i
uchwale budzetowej na2}ll rok, w tym w zakresie wyniku budzeiu i zwiryanych z nim
kwot przychod6w i rozchod6w orzdlugu,

- lqcznakwota dlugu, wynikajEca z planowanychi zaci4gniqtych zobowiqzanzostala
zaplanowana przy zachowaniu dopuszczalnego poziomu zadluaenia*ynikuiq"go ,:

- art' 169 i 170 ustawy o finansach publicznychz2005 roku w zw. z art. I2l ust. 8
ustawy z dnia27 sierpnia2}}9r. - Przepisy wprowadzajqce ustawg o finansach
publicznych (do 2013 roku wl4cznie);

- art.243 ustawy o finansach publicznychz200g roku (poczqwszy od,2014 roku).
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- Sklad Orzekaj4cy stwierdza jednak, 2e w roku 2013 zostalprzehoczony indywidualny
wskaznik zadluheniawynikajqcy z art.243 ustawy o finansach publi""ny"h i'wynosi 5,33yo
przy dopuszczalnymmaksymalnym wskazniku splaty 5,020 . z povrryzizego wynika, iZ
przel<r oczenie wynosi 0,3 lyo.

Wykazane w latach 201| -2013 indywidualne wskaZn iki zadluaenia sip j ednostki,
zgodnie z att. 122 ust. 3 ustawy z dnia27 sierpnia2009r. Przepisy *pro*udrulqce usrawg o
frnansach publicznych (Dz. U. Nr 157 , poz. l24l z p62fr. zm.fpriedstawiurre ,4 informacyjnie
i nie mai4zastosowania do oceny poziomu dlugu wtym okresii.

Otrzymuia:
1. W6it Gminv
2. Przewodniczqcy Rady
3. Prezes Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie
4. ala
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