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SO-Ci.0021.38.2018 

Pan W6jt 

Urz'ld Gminy 

Sochocin 

Przesytam w zatqczeniu Uchwat~ Sktadu Orzekajqcego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Warszawie Nr Ci.38.2018 z dnia 09 stycznia 

2018 roku w sprawie wydania opinii 0 prawidtowosci planowanej 

kwoty dtugu. 

Otrzymujq: 

l.Adresat 

2.a/a 



Uchwafa Nr Ci.38.2018 

SKlADU ORZEKAJACEGO REGIONAlNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ 


wWARSZAWIE 

zdnia 9 stycznia 2018 r. 


wsprawie wydania opinii 0 prawidlowosci planowanej kwoty dlugu 

Na podstawie art. ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Oz. U. z 
2017 r. pOZ. 2077 z p6Zn. zm.) oraz art. 13 pkt 10, alt. 19 ust. 2 i art. ustawy z dnia 7 pazdziernika 
1992 r. 0 regionalnych izbach obrachunkowych U z 6 r. pOZ. 561) - Sklad Orzekajqcy 
Regionalnej Izby Obrachunkowej wWarszawie Zamiejscowy wCiechanowie: 

Przewodnicz'l.cy: • Ireneusz KOLAKOWSKI 
Czfonkowie: • Renata SOKOLNICKA 

• Romana IGNASIAK 

uchwala, co nast~PlJje: 

§ l 

Na podstawie przyj~tej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2034 oraz Uchwa/y budzetowej 
na 2018 rok wydaje si~ pozytywnq opiniQ w planowanej kwoty d/ugu Gminy Sochocin. 

§2 

Uchwala zostala podj~ta jednoglosnie i wchodzi w z dniem podj~cia oraz podlega opublikowaniu 
przez Gmin~ Sochocin wtrybie okreslanym w 246 ust. 2 ustawy 0 finansach publicznych. 

§3 

Od uchwaly sluzy odwolanie do Kolegium RegianalneJ Obrachunkowej w w 
terminie 14 dni ad dnia dor~czenia. 

UZASADNIENIE 

Do Regionalnej w wplynyfY: 
1) w dniu 21 2017 r. Uchwala Rady Gminy Nr 17 z 

20 2017 roku w Wieloletniej Finansowej Gminy Sochocin, 
2) 2017 r. Uchwala Budzetowa Gminy Sochocin na rok 2018 

17 Rady Gminy Sochocin z dnia 20 grudnia 2017 roku. 

http:Przewodnicz'l.cy


Sklad Orzekaj<icy dokonal analizy przedlozonych uchwal, z kt6rej wynika, ze: 
1) 	 zachowana zostala wymagana art. 229 ustawy 0 finansach publicznych z 2009 roku 

korelacja wartosci przyjytych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 
2034 i uchwale budzetowej na 2018 rok, w tym w zakresie wyniku budzetu i 
zwiqzanych z nim kwot przychod6w i rozchod6w oraz dlugu; 

2) 	 w 2018 r. zaplanowane jest zwiykszenie dlugu na pokrycie deficytu okreslonego w 
uchwale budzetowej i na splaty wczesniej zaciqgniytych zobowi(jZan z tytulu kredyt6w 
i pozyczek; 

3) 	 prognozy kwoty dlugu sporzqdzono na okres, na kt6ry zaciqgniyto oraz planuje siy 
zaciqgnqc zobowiqzania; 

W zakresie planowanej kwoty diugu stwierdzollo, ze zachowana zostala relacja okreslona w 
art. 243 ustawy 0 finansach publicznych. Spelnione zostaly bowiem ustawowe wymogi 
dotyczqce maksymalnego wskaznika splaty zadluzenia, tj. kwota z 1ewej strony wzoru 
wskaznika jest mniejsza od kwoty wynikajqcej l. prawej strony. 

Bior~c powyzsze pod uwagcr Sklad Orzekaj~,.~y postanowil jak w sentencji. 

P rzewod niczqcy 
Sktadu Orze~cego 
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