
Uchwala Nr Ci.16.2016 
SKLADU ORZEKAJACEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ 

w WARSZAWIE 
z dnia 11 stycznia 2016 r. 

w sprawie wydania opinii o prawidfowosci planowanej kwoty dfugu 

Na podstawie art. 230 ust. 4 i ust, 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. 
U. z 2013 r. poz. 885 z p6zn. zm.) oraz art. 13 pkt 10, art. 19 ust. 2 i art. 20 ustawy z dnia 7 
pazdziemika 1992 r. o regionainych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 z p6zn. zm.) 
- Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkov/ej w Warszawie Zesp6l w Ciechanowie: 

Przewodniczqcy: Jan RUDOWSKI 
Cztonkowie: Renata SOKOLNICKA 

Ireneusz KOLAKOWSKI 

uchwala, co nast^puje: 

S I 

Na podstawie przyj^tej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016- 2024 oraz Uchwaty Budzetowej 
na rok 2016 rok wydaje si§ pozytywn^ opinio w zakresie planowanej kwoty dtugu Gminy Radzan6w. 

S2 

Uchwala zostaia podj?ta jednoglo^nie i wchodzi w zycie z dniem podj§cia oraz podlega opublikowaniu 
przez Gmin§ Radzanow w trybie okreslonym w art. 246 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. 

S3 

Od niniejszej uchwaty sluzy odwotanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w 
terminie 14 dni od dnia dor^czenia. 

UZASADNIENIE 

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wptyn^ly: 
1) w dniu 28 grudnia 2015 r. Uchwala Budzetowa Gminy Radzanow na rok 2016 Nr 

Xl/67/2015 Rady Gminy Radzanow z dnia 22 grudnia 2015 roku; 
2) w dniu 24 grudnia 2015 r. Uchwala Nr XI/66/2015 Rady Gminy Radzanow z dnia 22 

grudnia 2015 roku w sprawie WieloletJiiej Prognozy Finansowej Gminy Radzanow. , 

Sklad Orzekajacy dokonal analizy przediozonych uchwal, z ktorej wynika, ze: 
1) zachowana zostaia wymagana art. 229 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku 

korelacja wartosci przyj^tych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2024 



i uchwale budzetowej na 2016 rok, w tym w zakresie wyniku budzetu i zwiqzanych z 
nim kwot przychoddw oraz dlugu; 

2) prognoz? kwoty diugu sporzjjdzono na okres, na ktory zaci^gni^to zobowi^ania. 

W zakresie planowanej kwoty dlugu stwierdzono, ze zachowana zostaia relacja okreslona w 
art. 243 ustawy o finansach publicznych. Spehiione zost^y bowiem ustawowe wymogi 
dotyczqce maksymalnego wskaznika splaty zadlu:^enia, tj . kwota z lewej strony wzoru 
wska^ika jest mniejsza od kwoty wynikaj^cej z prawej strony. 

Biorac powyzsze pod uwag? Sklad Orzekajacy postanowii jak w sentencji. 

Przewodnicz^cy 
Sktedu Orzekajqcego 

;jLoNEK K O L E G I U M 
onalnej fzby Oerachunkowej 

mgrJan Rudowaki 


