
iONAINA iZSA OBRACHUNKOWA 
w WARSZAWIE 

ZESi OŁ w RADOMIU 
26-600 RADOM, u!. Żeromskiego 53 Uchwała Nr Ra.27.2013
ta!. 048 3631206, fax 043 3631205 Składu Orzekającego

Regionalnej Izby Obrachunkowej w W arszawie
z dnia 16 stycznia 2013 r.

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

Na podstawie art. 13 pkt.10, art.19 ust.2 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach 
obrachunkowych /t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.l 113 / w związku z art.230 ust.4 ustawy o finansach publicznych 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie - Zespół w Radomiu; 

Przewodnicząca: Jolanta Okleja 
Członkowie : Witold Kaczkowski

Janina Filipowicz

§ 1.
Opiniuje pozytywnie prawidłowość planowanej przez Gminę Przyłęk na podstawie Uchwały Budżetowej na 
2013 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2020 kwoty długu.

§ 2.
Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały.

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

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

w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej uchwały.

Uzasadnienie :

W dniu 9 stycznia 2013 r. przedłożona została do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół 
w Radomiu uchwała Nr 170/XXVIII/12 Rad y Gminy Przyłęk z dnia 31 grud-nia 2012 roku w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2020 oraz Uchwała Budżetowa na rok 2013 Rady 
Gminy Przyłęk Nr 169/XXVIII/12 z dnia 31 grudnia 2012 roku.
W Wieloletniej Prognozie Finansowej wielkość długu na koniec 2013 roku zaplanowano w kwocie 
2.455.200 zł. Powyższa kwota wynika z przewidywanego długu na koniec 2012 roku powiększonego o 
planowane w Uchwale Budżetowej na 2013 rok do zaciągnięcia kredyty i pożyczki , a pomniejszonego o 
planowane rozchody. Spłata tego zadłużenia przewidywana jest do 2020 roku.
Poziom długu w roku 2013 przewiduje się w wysokości 13,14%, zaś obciążenie budżetu spłatami 
zadłużenia w wysokości 2,45% planowanych dochodów ogółem.
Jak wynika z powyższych danych wielkość planowanego długu Gminy i obciążenia budżetu obsługą 
zadłużenia w w/wym. okresie mieszczą się w limitach określonych w art. 169 ust.l i art. 170 ust.l ustawy 
z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z póź. zm.) obowiązujących do 
końca 2013 r., w związku z art. 121 ust.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241).
Natomiast w latach 2014-2020 relacje spłat zobowiązań do planowanych dochodów ogółem, obliczone na 
podstawie prognozowanych wielkości budżetu, nie przekraczają dopuszczalnego poziomu zadłużenia 
Gminy, ustalonego zgodnie z art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
Z przeprowadzonej analizy wynika, że wielkość planowanego długu nie powinna zagrażać zgodności z 
prawem uchwalanych i wykonywanych w tym okresie budżetów.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanowił jak w sentencji

Przewodnicząca Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby


