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Uchwata ~~r Ci.70.2015
SKlADU ORZEKAJACEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
wWARSZAWIE
Z dnia 091utego 2015 r.

w sprawie wydania opinii 0 prawidlowosci planowanej kwoty dlugu

Na podstawie art. 230 us!. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (tj. Dz. U.
z 2013 r. poz. 885 z p6in. zm.) oraz art. 13 pkt 10, art. 19 us!. 2 i art. 20 ustawy z dnia 7 paidziemika
1992 r. 0 regionalnych izbach obrachunkowych (!.j . Dz. U. z 2012r. poz. 1113 z pMn. zm.) - Sklad
Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej wWarszawie Zesp61 w Ciechanowie:

Przewodniczqcy:
Cztonkowie:

uchwala, co

• Jan RUDOWSKI
• Renata SOKOLNICKA
• Krzysztof POLENS

nast~puje:

§1
Na podstawie przyj~tej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2022 oraz Uchwaly budietowej
na 2015 rok wydaje si~ pozytywnq opini~ w zakresie planowanej kwoty dlugu Gminy Sochocin.

§2

Uchwata zostala podj~ta jednog/osnie i wchodzi w iycie z dniem podj~cia oraz podlega opublikowaniu
przez Gmin~ Sochocin w trybie okreslonym wart. 246 ust. 2 ustawy 0 finansach publicznych.

§3
Od niniejszej uchwa/y s/uiy odwolanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w
terminie 14 dni od dnia dor~zenia.

UZASADNIENIE

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wplyn('(!y:
1) w dniu 04 lutego 2015 r. Uchwala Rady Gminy Sochocin Nr IV11312015 z dnia
29 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin,
2) w dniu 05 lutego 2015 r. Uchwrua Budzetowa Gminy Sochocin na rok 2015
Nr IV114/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 stycznia 2015 roku.

Sklad Orzekaj<!cy dokonal analizy przedlozonych uchwal, z kt6rej wynika, ze:
1) zachowana zostala wymagana art. 229 ustav.'Y 0 finansach pUblicznych z 2009 roku
korelacja wartosci przyjytych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 
2022 i uchwale budzetowej na 2015 rok, w tym w zakresie wyniku budZetu i
zwiqzanych z nim kwot rozchod6w oraz d1ugu;
2) w 2015 r. nie zaplanowano zwiykszenia dlugu;
3) prognozy kwoty dlugu sporz~dzono na okres, na kt6ry zaci<!gniyto zobowi<!zania;

W zakresie planowanej kwoty dlugu stwierdzono, ze zachowana zostala relacja okreslona w
art. 243 ustawy 0 finansach publicznych. Spetnione zostaly bowiem ustawowe wymogi
dotyc~ce maksymalnego wskainika sp{aty zadluzenia, tj. kwota z lewej strony wzoru
wskainikajest rrmiejsza od kwoty wynikaj'lccj z prawej strony.

BiorllC pOwyZsze pod uwagf( Sklad Orzekajqcy postanowil jak w sentencji.

Przewodniczqcy
Sk~adu Orzekajqcego
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