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UCHWALA Nr PI.74.2013
SKLADU ORZEKAJACEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

w WARSZAWIE
z dnia 01 lutego 2013 roku

w sprawie wydania opinii o prawidlowosci planowanej kwoty dlugu

i

Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 20 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 r.

o regionalnych izbach obrachunkowych (tekstjedn. z 2012 r. Dz. u., poz. 1113) oraz art. 230 ust. 4

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pózno zm.) -
Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespól w Plocku: r

Przewodniczaca
Czlonkowie:

-Ewa Dziarnowska

-Waldemar Rycharski
-Romana Ignasiak

uchwala, co nastep'uje:

§1

Na podstawie przyjetej Wieloletniej Prggnozy Finansowej na lata 2013 -2050 oraz Uchwaly
Budzetowej na 2013 rok wydaje pozytywna opinie w zakresie planowanej kwoty dlugu
Miasta Plock.

§2
Uchwala podlega opublikowaniu przez Miasto Plock w trybie art. 246 ust. 2 ustawy
o finansach publicznych.

§3
Od uchwaly sluzy Organom. Miasta odwolanie do Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej vv.Warszawie w terminie 14 dni od daty doreczenia niniejs>zejuchwaly.

UZASADNIENIE

W dniu 07 grudnia 2012r. wplynely do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie:
- Uchwala Budzetowa Miasta Plocka na rok 2013 Nr 500/XXX/2012 Rady Miasta Plocka

z dnia 28 grudnia 2012 r.,
- Uchwala Nr 499/XXX/2012 Rady Miasta Plocka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy -Miasto Plock na lata 2013 -2050.
Sklad Orzekajacy dokonal analizy przedlozonych uchwal, z której wynika, ze:

- zachowana zostala wymagana art. 229 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku
korelacja wartosci przyjetych w Wieloletniej Progno.zie Finansowej na l~ta 2013-2050
i uchwale budzetowej na 2013 rok,

- laczna kwota dlugu, wynikajaca z planowanych i zaciagnietych zobowiazan zostala
zaplanowana przy zachowaniu dopuszczalnego poziomu zadluzenia wynikajacego z:

- art.169 i 170 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku w zw. z art. 121 ust. 8
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzajace ustawe o finansach
publicznych (w 2013 roku),

- art.243 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku (poczawszy od 2014 roku).

Majac na wzgledzie powyzsze Sklad Orzekajacy postanowil jak w sentencji uchwaly.

PRZEWO-~CZACA

Skladu~ego
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