UCHWALA Nr P1.72.2012
SKLADU ORZEKAJl\CEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
wWARSZAWIE
z dnia 27 stycznia 2012 roku
w sp rawie wydania opinii

0

prawidlowosci planowanej kwoty dlugu.

Na padstawie art.19 ust. 2 i art. 20 ustavvy z dnia 7 paidziernika 1992 r. a
regianalnych izbach abrachunkawych (tekst jedn. z 2001 r. Dz. U Nr 55, paz. 5 77 z p6in. zm.) araz
art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. a jinansach publicznych (Dz. U Nr 157, paz. 1240 z
p6in. zm.) - Sklad Orzekajqcy Regianalnej lzby Obrachunkawej w Warszawie Zesp61 w Placku:
Przewodnicz~cy:
- Malkowska Agnieszka
Czlonkowie:
- Rycharski Waldemar
- Dziarnowska Ewa

§1
Na podstawie przyj~tej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 201 7 oraz
Uchwaly budzetowej na 2012 rok wydaje pozytywn~ opini~ w zakresie planowanej
kwoty dlugu Gminy i Miasta Gr6jec.
§2

Uchwala podlega opublikowaniu przez
o finansach publicznych.

Gmin~

i Miasto Gr6jec w trybie art. 246 ust. 2 ustawy

§3
Od uchwaly sluzy Organom Gminy odwolanie do Kolegiun1 Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie za posrednictwem Zespolu w Plocku, AI. lachowicza nr 30 w
tenninie 14 dni od daty otrzymania niniej szej uchvv'aiy.
UZASADNIENIE

W dniu 13 stycznia 2012 roku wplyn~ly do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
Zesp61 w Plocku:
- Uchwala Budzetowa na rok 2012 Nr XXl127111 Rady Miejskiej w Gr6jcu z dnia 16
grudnia 2011 roku,
- Uchwala Nr XXI126/2011 Rady Miejskiej w Gr6jcu z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gr6jec na lata 2012-2017.
Sklad Orzekajqcy dokonal analizy przedlozonych uchwal, z kt6rej wynika, ze:
- zachowana zostala wymagana art. 229 ustawy 0 finansach publicznych z 2009 roku
korelacja wartosci przyj~tych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 20 12-2017 i
uchwale budzetowej na 2012 rok w zakresie wyniku budzetu i zwiqzanych z nim kwot
przychod6w i rozchod6w oraz dlugu,
-lqczna kwota dlugu, wynikaj'l.ca z planowanych i zacictgni~tych zobowiqzan zostala
zaplanowana przy zachowaniu dopuszczalnego poziomu zadluzenia wynikaj'l.cego z:
- art. 169 i 170 ustawy 0 finansach publicznych z 2005 roku w zw. z art. 121 ust. 8
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzaj'l.ce ustaw~ 0 finansach
publicznych (do 2013 roku w1'l.cznie);
- art. 243 ustawy 0 finansach publicznych z 2009 rok (pOCZ'l.wszy od 2014 roku).
Bior'l.c powyzsze pod

uwag~

Sklad Orzekaj'l.cy postanowil jak w sentencji uchwaly.
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