
Uchwała Nr Ra.35.2014  
Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Warszawie 

z dnia 20 stycznia 2014 r.

w sprawie : opinii o prawidłowości planowanej przez Gminę Przyłęk kwoty długu w latach 
objętych Wieloletnią Prognozą Finansową .

Na podstawie art. 13, pkt. 3, pkt. 10, art.19, ust.2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku 
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012.poz.1113 j.t.) w związku z art.230, ust.4 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013.poz.885 j.t. 
z późn.zm.)
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu: 

Przewodnicząca : Jolanta Okleja 
Członkowie : Witold Kaczkowski 

Janina Filipowicz
§ 1-

Na podstawie analizy przyjętej przez Gminę Przyłęk Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 
2014 - 2022 oraz Uchwały Budżetowej na rok 2014 planowaną kwotę długu wynikającą 
z zaciągniętych zobowiązań opiniuje pozytywnie.

§ 2 .
Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały.

§3 .
1. Uchwała podlega ogłoszeniu przez Gminę w terminie i trybie określonym w art.246, ust.2 

ustawy o finansach publicznych .
2. Od uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, 

za pośrednictwem Zespołu w Radomiu , w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej 
uchwały.

Uzasadnienie :

W dniu 9 stycznia 2014 roku przedłożona została do Zespołu w Radomiu Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Warszawie w formie dokumentu elektronicznego , zgodnie z rozporządzeniem 
Min. Fin. z dnia 10 stycznia 2013 r. ( Dz.U. 2013, poz.86 ze zm.) podjęta przez Radę Gminy 
Przyłęk Uchwała Nr 247/XXXIX/13 z dnia 31 grudnia 2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2014-2022. W wyniku analizy powyższego dokumentu elektronicznego oraz 
przedłożonej w dniu 8 stycznia 2014 r. Uchwały Budżetowej Gminy Przyłęk na 2014 rok 
Nr 248/XXXIX/13 z dnia 31 grudnia 2013 roku, Skład Orzekający ustalił, co następuje:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wielkość długu na koniec 2014 r zaplanowano 
w kwocie 1.566.900 zł, co stanowi 8,8% planowanych na ten rok dochodów. Kwota długu wynika 
z przewidywanego na koniec 2013r długu powiększonego o planowane w Uchwale Budżetowej 
na 2014 r do zaciągnięcia kredyty oraz pomniejszonego o planowane rozchody. Spłata tego 
zadłużenia przewidywana jest do 2022 r.

Przedstawiony w Wieloletniej Prognozie Finansowej, planowany wskaźnik obciążenia 
budżetu obsługą zadłużenia na rok 2014 wynosi 1,54% planowanych na ten rok dochodów i jest 
niższy od dopuszczalnego na ten rok, indywidualnego wskaźnika, wyliczanego dla Gminy 
zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych, który ma wynieść 8,14%. Również w 
dalszych latach objętych prognozą obsługa zadłużenia nie przekracza dopuszczalnych 
wysokości. Należy jednak zauważyć, iż relacja wynikająca z art.243 jest najmniej korzystna dla 
roku 2016 i wymaga stałego monitorowania.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że przy założeniu wykonania prognozowanych dochodów, 
obciążenie budżetów obsługą zadłużenia w okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową nie 
powinno spowodować przekroczenia wskaźników określonych w art.243 ustawy o finansach 
publicznych. Przy tym założeniu również wielkość planowanego długu nie powinna zagrażać 
zgodności z prawem uchwalanych i wykonywanych w tym okresie budżetów.

W związku z powyższym Skład Orzekający opiniuje jak w sentencji uchwały .

Przewodnicząca SKładli Orzekającego 
Regionalnej IzbyiObrachunkowej 

w Warszawie

Jolanta Okleja


