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Poz. reiestruRegionalna lzba Obrachunkowa
w Warszawie

Zesp6l Zamieiscowy w Plocku

ul. Jqchowiczo 30, 09-402 Plock
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e-mail: plock@warszawa. rio. gov. pl
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Przewodnicz4cy Rady
Gminy L4ck

W zalqczeniu przekazujg uchwalg Nr P1.66.2014 Skladu Orzekaj4cego Regionalnej

Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 stycznia 2014 roku w celu sluzbowego

rvykorzystania.

Zal4cznikiz
Uchwala Nr P1.66 .2014
wraz zuzasadnieniem
plik kart l, str. l.
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UCHWALA Nr P1.66.2014
SKI_,ADU ORZEKAJACE GO RE GIONALNE J IZBY OBRACHUNKOWEJ

w WARSZAWIE
z dnia 24 stycznia 2014 roku

w sprawie wydania opinii o prawidlowo5ci planowanej kwoty dlugu.

Na podstqwie art. 19 ust. 2 i art. 20 ustmny z dnia 7 paidziernika 1992 r. o
regionalnych izbach obrachunkowych (telrst jedn. z 2012 r. Dz.U. poz. I I I3 z pdzn. zm.) oraz art. 230
ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tel<st jedn. z 2013r. Dz. U. poz. 885 z
p6tn. zm.) - Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszqwie Zespol w Plocku:

Przewodnicz4cy:
Czlonkowie:

uchwala, co nastgpuje:

- Waldemar Rycharski
- Romana Ignasiak
- Ewa Dziarnowska

$1
Na podstawie przyjEtej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2026 oraz Uchwaty
Budzetowej na 2014 rok wydaje pozytywn4 opinig w zakresie planowanej kwoty dlugu Gminy L4ck.

$2
Od uchwaly slufi odwolanie do Kolegium Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie w terminie
14 dni od daty dorgczenia niniejszej uchwaty.

UZASADNIENIE

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wptyngly:
- w dniu 07.01.2014r tirog4 elektronicznq Uchwala Nr XXV207l20l3 Rady Gminy Lqck z dnia30

grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy tr-1ck na lata 2014-2026,
- w dniu 07.01 .2014r Uchwala Budzetowa Gminy L4ckna20l4 rok Nr XXI/208/2013 Rady Gminy

tr Eck z dnia 30 grudnia 2013r.

Sklad Orzekajqcy dokonal analizy przedlohonych uchwal, z kt6rej wynika, ze:

- zachowana zostala wymagana art.229 ustawy o finansach publicznych korelacja wartoSci prryjgtych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata20l4-2026 i uchwale budzetowej na 2014 rok,

- l4czna kwota dlugu, wynikaj4ca z zaci4gnigtych i planowanych do zaci4gnigcia zobowiEzan zostala
zaplanowanaprzy zachowaniu dopuszczalnego poziomu zadluhenia wynikajqcego z art.243 ustawy
o finansach publicznych uwzglgdniaj4cego v,ryl4czenia, o kt6rych mowa w ust. 3 wyhej
pr zyto c zon e go artyku lu .

Maj4c nawzglgdzie powyzsze Sklad Orzekaj4cy postanowil jak w sentencji uchwaty.
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