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UCHWAŁA Nr Pł.32.20l7
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO RE GIONALNEJ IZBY OBRACHIJNKOWE J

W WARSZAWIE
z dnia 18 stycznia 2017 roku

w sprawie wydania opinii o prawidlowości planowanej kwoĘ długu.

Na podstawie art. ]9 ust. 2 i art. 20 ustawy z dnia 7 października ]992 r. o

regionalnych izbach obrachunkawych (tekst jedn. Dz.U. z 20]6r. poz. 561) oraz art. 230 ust. 4 ustawy

z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 20]6r, poz. 1870 z późn. zm,) -
Skład Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku:

Przewodnicząca:
członkowie:

- Agnieszka Kosmaczewska
- Romana Ignasiak
- Ewa Dziarnowska

uchwala, co następuje:

§1
Na podstawie przyjętej Wieloletniej Prognozr Finansowej na lata 20I1-żOż8 oraz Uchwały
Budzetowej na2017 rok wydaje pozytywną opinię rv zakresie planorvanej krvoty długu Gminy Łąck.

§2

Od uchr.vały sfuży odivołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkolvej w Warszawie w terminie

14 dni od dary doręczenia niniejszej uchwały.

LZASADNIENIE

Do Reg ionalnej lzb y.- Obrachunkowej rł, Warszawie wp łynęły :

- w dniu 05.01.2017r. w formie dokumentu elektronicmego UchwałaNr XVI/15012016 Rady Gminy
Łąck z dnia ż9 grudnia ż016r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Łąck,

- w dniu 04.01.20I1r. Uchwała Budzetowa Gminy Łącknaż0I7 rokNr XWl51/2016 Rady Gminy
Łąck z dnia 29 grudnia 201 6r.

Skład Orzekający dokonń analizy przedłożonych uchwał, zktórej wynika, ze:

- zachowana zostaławymagana art.229 ustawy o finansach publicznych korelacja wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej i uchwale budżetowej na20l7 rok,

- łączna kwota dfugu, wynikająca z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań zostńa
zaplanowanaprTy zachowaniu dopuszczalnego poziomu zadhlżenia wynikającego z art.243 ustawY

o finansach publicznych.
Skład Orzekający zauważa jednak, iż w Latach żOżO-ż02I otaz w rckll żOż5 relacja planowanej

łącmej kwoł spłaĘ zobowiązah do dochodów kształtuje się blisko dopuszczalnego wskaŹnika

spłaty zobowiązah i wynosi odpowiednio:

- w ż020 roku - 3,57o/o przy wskażniku dopuszczalnym wynoszącym 4,35o/o,

- w żOżI roku - 3,07o/o prza wskńniku dopuszczalnymwynoszącym 3,66o/0,

- w 2Oż5 roku - ż,85o/o przy wskażniku dopuszczalnym wynoszącym 3,78o/o.

Wobec tak uksźałtowanego indywidualnego wskaźnika zadhżenia Gminy Łąck w ww. latach, w
ocenie Składu Orzekającego wskazana jest potrzeba ciągłego monitorowania budżetu w toku jego

wykonywania. W szczególności wymagana jest bieżąca analriza realizacji wielkości dochodów
przyjętych przez jednostkę w WPF oraz podejmowanie dzińah La rzecz ogtaniczania wydatków

maj ących bezpośredni wpłw na zadhlżenie Gminy.

Mając nawzględzie powyższe Skład Orzekający postanowił jak w sentencji uchwĄ.
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