
Uchwafa nr Ra.57 .2015 

Skfadu OrzekajClcego 


Regionalnej Izby Obrachunkowej 

wWarszawie 


z dnia 2 lutego 2015 r 


w sprawie: opmll 0 prawidtowosci planowanej przez Gmin~ Kazan6w kwoty dtugu w latach obj~tych 
WieloletniCl PrognozCl FinansowCl. 

Na podstawie art. 13, pkt. 3, pkt. 10, art.19, ust. 2 ustawy z dnia 7 paidziernika 1992 roku 0 regionalnych 
izbach obrachunkowych (Oz. U. z 2012 r. poz.l113, z p6in.zm.) w zwiClZku z art. 230, ust. 4 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych (Oz. U. z 2013 r. poz.885, z pMn. zm.) Skfad OrzekajClcy 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zesp6f w Radomiu: 

PrzewodniczClca: 	 Alina Siara 
Czfonkowie: 	 Janina Filipowicz 

Witold Kaczkowski 

§1 

Na podstawie analizy przyj~tej przez Gmin~ Kazan6w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2018 
oraz Uchwaty budzetowej na rok 2015 planowanCl kwot~ dfugu wynikajClCCl z zaciClgni~tych zobowiClzan opiniuje 

( pozytywnie. 

§2 


Uzasadnienie stanowi integralnCl cz~sc uchwaty. 


§3 
1. 	 Uchwata podlega ogfoszeniu przez Gmin~ w terminie i trybie okreslonym wart. 246, ust. 2 ustawy 

o finansach publicznych. 
2. 	 Od uchwaty stuiy odwofanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, 

za posrednictwem Zespotu w Radomiu, w terminie 14 dni od daty dor~czenia niniejszej uchwaty. 

Uzasadnienie: 

W dniu 27 stycznia 2015 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespofu 
w Radomiu zgodnie z RozporzCldzeniem Ministra ,Finans6w z dnia 10 stycznia 2013 r (Oz.U. z 2015 r. poz. 92) 
w formie dokumentu elektronicznego przekazano podj~tCl przez Rad~ Gminy dniu 20 stycznia 2015 roku 
Uchwaf~ Nr V /20/2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. W wyniku analizy otrzymanego 
dokumentu elektronicznego oraz przedtozonej w dniu 27 stycznia 2015 r Uchwaty Budietowej Gminy ( 
na 2015 rok Nr V/19/2015, Sktad OrzekajClCY ustalit co nast~puje; 


W Wieloletniej Prognozie Finansowej wielkosc dfugu na koniec 2015 r zaplanowano w kwocie 256 322 zt, 

co stanowi 1,8% planowanych na ten rok dochod6w. Kwota dfugu wynika z przewidywanego na koniec 2014 r 

dtugu pomniejszonego 0 planowane rozchody z tytufu pozyczek i kredyt6w. Sptata tego zadtuzenia 

przewidywana jest do 2017 r. _ 


Przecisfawiony w Wield'l'etniej Prognozie Finansowej, planowany na rok 2015 wskainik obciClzenia 
budietu obstugCl zadtuienia ( po uwzgl~dnieniu wytClczen z art.243 ust.3 i 3a ustawy) wynosi 3,3 % 
planowanych na ten rok dochod6w i jest nizszy od dopuszczalnego na ten rok, indywidualnego wskaznika, 
wyliczanego dla Gminy zgodnie z art.243 ustawy 0 finansach publicznych, kt6ry ma wyniesc 6,8 %. R6wniez 
w dalszych latach obj~tych prognozCl obsfuga zadtuienia nie przekracza dopuszczalnych wysokosci. 

W zwiClZku z powy~szym Sktad OrzekajClcy opiniuje jak w sentencji uchwaty. 




