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UCHWALA Nr Si.24 -2013

Skladu Orzekaj4cego Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie
ZesP6N w Siedlcach

z dnia 14 stYcznia 2013r.

w sprawie opinii o prawidlowosci planowanei kwoty dlugu Gryiny sk6rzec,

pnedstawionej w wieto,letniei Prognozie Finansowei na lata 2013-2018.

z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
. zm.) w zw. z arL. 13 pkt 10 i art. 19 ust'
ionalnych izbach obrachunkowych (Dz'

Ecy Regionalnej lzby Obrachunkowej

w Warszawie, w osobach nw. Czlonkow Kolegium RIO:

PrzewodniczqcY Kamil Krauschar
Czlonkowie: Teresa WYsokinska

Jolanta Tomaszek

po dokonaniu analizy - przyjqtq przez Radq Gminy sk6rzec - wieloletniej Prognozy

Fin"nro*ej na lata 2oi'3-zoig, wydaje opiniq pozytywnq w sprawie prawidlowosci

planowanej kwoty dtugu' 
''ASADNTENTE

W dniu 4 stycznia 2013r. wptyngla do Regionalnej lzby 
^Obrachunkowej

w Warszawie ZesiO+ w Siedlcach' Uchwala Xl[l147l12 Rady Gminy Skorzec

z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata

2013-2018.
WielkoSc planowanego dlugu jednostki samorzEdu terytorialnego oraz

obciqzenie obslugq zadNu1Jnia na lata-objqte prognozA mieszczq sig w progach

aktuilnie obowiqiuiqcych, okre6lonych w arL. 169 ust. 1 i art. 170 ust' 1 ustawy

z dnia 30 czerwca ZOO-Sr, o finansaih publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z po2n'

zmj w zw. z art. 121 ust. B ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r' Przepisy

wprowadzajqce ustawq o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz' 1241)'

W latach 2014-2018 zostaje spelniony dopuszczalny poziom zadluZenia

Gminy Sk6rzec, jaki wyznacza indywidualny wska2nik, ktory bqdzie obowiqzywal od

roku 2014 (arl. 243 ustawy o finansach publicznych)'

Sktad Orzekalqcy zaznacza, iz w;kazane wYZq wska2niki zostaty ustalone

przy zaNo1eniu pelnej 
-realizacji 

dochodow budzetowych ogotem, .a takle utrzymania

i"t.'n" poziomie nl" nizszym, anizeli okreSlonym w przedtozonej wieloletniej

prognozie finansowej.
w Swietle powyzszego postanowiono jak w sentencji uchwaly.

Od niniejszej' uchriaty stuzy o lwolanie do Kolegium Regionalnej lzby

obrachunkowej w warszawie za posrednictwem Zespolu Rlo w siedlcach,

w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej uchwaty'

Otrzvmuia:

t1 Rada Gminy Sk6rzec,
2. RIO - a/a.


