
UCHWALA Nr P1.30.2013
sKr,ADU ORZEKAJACEGO REGIONALNEJ rZBy OBRACHUNKOWEJ

wWARSZAWIE
z dnia 2l stycznia 2013 roku

w sprawie wydania opinii o prawidlowo3ci phnowanej kwoty dlugu.

Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 20 ustowy z dnia 7 pazdziemiko 1992 r. o
regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. z 2012 roku, Dz. IJ., poz. lI t3) oraz art. 230 ust. 4
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o fnansach pubricmych (Dz. u. Nr r57, poz. 1240 z p6in. zm.) -Sklad Orzekajqcy Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszaw,ie Zesp6t w piocku:

Przewodniczqcy:
Czlonkowie :

uchwala, co nastgpuje:

- Waldemar Rycharski
- Agnieszka Malkowska
- Romana Ignasiak

Na.podstawie przyietlJ *'":':gi_l:irTSful*1."*,".i na tata 2013 - 2020 orazUchwaryBudzetowej na 2013 rok wydaje pozyi'vn4 opinig w zakresie" planowanej kwoty Jl"g" c;"ilq.r..
Uchwala podlega opubrikowaniu przez Gming lulu * ,oo" art. 246 ust.2 ustawy o finansachpublicznych.

Od uchwaly stu2y Organom OTI:l,ly^"_r:1,:{03 *o,.*,urn Regionalnej rzby Obrachunkowej wWarszawie w terminie I4 dni od daty dorgczenia ninlejszejiictrwafy.

UZASADNIENIE

Wdniu 04.01.2013r. wplyrgly doX.egionalnej llby Obrachunkowej w Warszawie:

,Tfl#i#tetowa 
Gminv L4ck na 2orirot ruixiirrJbrzor2 R;;; c.;; r,"iz dnia 28

y,#:i[fi,Yi]|fli3ffi:1g#il 
loltti 

n grudnia 20r2r, w sprawie wieroretniej

. Sklad Orzekaj4cy dokonalanali zy pnedtohonychuchwai, z kt6rej wynika, 2e:- zachowana zostala wymagan a art.. 22g u.t"*y o nn"nr""rr puuLi"- y"n' i i6ii ro*, korelacja
Xr"fffit.:fru""h 

w wielotetniej Prognozie nin"nro*"; i"'ritazonlzozi fuciwr" u"ii.l*.:
- l4czna kwota dfugu, wynikai4c a z zaci4gnigtych i planowanych do zaci4gnigcia zobowi4zari zostalazaplanowana przy zachowaniu dopuszczalnijo po"iornu _aiui.nra wynikql4cego z:'Lrt'169 il70 ustawy o finansach publicz nych z 2005 rok, *r*. zaft. 127ust. g ustawy z dnia27 sietpnia 2009r' - przepisy wprowadzai4ce ustawg o i,nan.ach publicznych (w 2013 roku);- art.243 ustawy o finansach publicznyctr i )ool rot<u ap;;;;*.ry;;;*,#;: 

!v,J rr,^n,

Wydajqc pozytywn4 opinig 
li<ji,a, -lr-zeta.lacr .uznaje 

jednak,.w 
_d{szym ci4gu jako akrualnquwagg wyrazon' w opinii do przedrozonego piojer.tu u"rt*uiv wpF Gminy l_qck Nr pr.451.2012z dnia l0 grudnia 2012 roku stwierdzajqiq il*;;il;;;;l"wo przeszasowania dochod6w zesprzeda2y rnaj4tku przyjgtych. tutactr ziits'_Iil;;"fir#. -,

Maj4c na wzglgdzie powy2sze Sklad Orzekaj4cy postanowiljak w sentencji uchwalv.
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Regionalna lzba Obrachunkowa w Warszawie

Zesp6N Zamiejscowy w Plocku
ul. Jachowicza 30, 09-402 Ptock

Tel: (24) 262-3s-4s, (24)264-19-86
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so-Pl.0031.30.2013 Plock,21.01.2013r.

Przewodnicz4cy Rady

Gminy Lqck

W zal4czeniu przekangg uchwalg Nr P1.30.2013 Skladu Orzekaj4cego Regionalnej

Izby obrachunkowej w warszawie z &tia 2l stycznia 2013 roku w celu sfu2boweeo

wykorzystania.
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Zalqczniki:
Uchwala Nr P1.30.2013
wraz z uzasadnieniem
plik kart 1, str. l.

Otrzymuj4:
I x Adresat
I x aJa


