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Uchwala nr : RIO-R / 29 /11
Skladu Orzekaj4cego

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
zdnia 19 stycznia 20ll r.

w sprawie : opinii o prawidlowoSci planowanej kwoty dtugu Gminy Magnuszew nalata20ll- 2016.

Na podstawie art. 13, pkt. 10, art.19, ust.2 ustawy z dnia 7 pa1dziernika 1992r o regionalnych izbach
obrachunkowych /tj; Dz. lJ. nr 55 z 2001 r, po2.577, z p6hn. zm. I w zvtiqzku z art.i3}, usi.4 ustawy
o finansach publicznych z dnia27 sierpnia2}}9 r lDz.IJ. nr l57,poz. 1240, zp6in. zm7
Sldad Orzekaj4cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie - Zesp6iw Radomiu;

Przewodniczqc 2 Jolanta Okleja
Czlonkowie: Witold Kaczkowski

Janina Filipowicz

Opiniuje po4'tywnie prawidlowoS6 planowanej

Uzasadnienie stanowi integraln4 czg56 uchwaly.

1. Uchwala podlega ogloszeniu przez Gminu *Uri;*ie i trybie okreslonym wart.246ust.2 ustawy
o finansach publicznych .

2. Od uchwaly sfuzy odwolanie do Kolegium Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie,
za po5rednictwem Zespolu w Radomiu , w terminie 14 dni od daty otrzymanianiniejsiej uchwaly.

- Uzasadnienie:

W dniu 7 stycmia 2011 r. przedlohona zostala do Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie Zespct!
wRadomiu uchwala NtW2ll2010 Rady Gminy w Magnuszewie zdnia 31 groatriu 2010r. *.p.u*i"
Wieloletniej Prognory Finansowej Gminy Magnuszew nalata2}ll-2016 orazichwala Budzetowa na rok
2011 Rady Gminy w Magnuszewie Nr vr /20/2010 z dnia31 grudnia 2010 r.
Planowana w Wieloletniej Prognozie Finansowej na koniec 20Ib. wielkos6 dlugu w kwocie 2.240.00021.
yfnika z ptzewidywanego dlugu na koniec 20I0r. powiEkszonego o plano**" * U.h*ale Budzetowej na
2011r. do zaci4gnigcia kredyty i po?yczki a pomniejszonego o planowane rozchody. Splata tego zad\aLlnia
przewidywana jest do 2016 r.
WielkoSci planowanego dfugu Gminy i obciqZenia budZetu obsfugqzadtu1enia w latach 20II-2013 mieszczq
sig w granicach prog6w okre6lonych w przepisach art. 169 ust.l i art. 170 ust.l ustawy zdnia30 czerwca
2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz.2l04 z p62. zm.), kt6re stosuje sig na podstawie art.I2l
ust.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r przepisy wprowadzajAce ustawQ o finansath puUticznyctr (Dz. U. Nr
157, poz.I24l).
Wigfko66 dfugu w prognozowanym okresie ma by6 maksymalna w 2011r. i ma wpieSd I2,3 yo, za1
wielko5d obci42enia budZetu splatami ma by6 najwigksza w 2012 r. i ma wynie66 ok.3%o w stosunku do
planowanych dochod6w og6lem .
Zamieszczony takhe w Prognozie na podst.art.122 ust.3 ustawy przepisy wprowadzajece ustawQ o finansach
publicznych, a obowiqzuj4cy od 20I4r. indywidualny wskaznik dopuszczalnego obci4Tenia budietu splatami
zadlulenia, ustalony zgodnie z art.243 ugtawy z dnia}7 sierpnia2}}9r. o finansach publicznych przewiduje
siE powyZej planowanego obci4Zenia budZetu. Nie wystgpuje wigc zagroaenie naruszenia reiacji^okre6lonej
w cytowanym wy2ej przepisie .
Z przeptowadzonej analizy wynika, Ze wielko6d planowanego dtugu nie powinna zagrt2a6 zgodnoSci
zptawem uchwalanych i wykonywanych bud2et6w w tym okresie.

w rwiqzkrl zpowyAsrym sklad orzekaj4cy opiniuje jak w sentencji uchwaly
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