
UCHWAŁA Nr Pl.7.2015
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

w WARSZAWIE
z dnia 15 stycznia 2035 roku

w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.

Na podstawie art. 19 ust, 2 i art. 20 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o
regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. z 20J2 r. Dz. U. póz, 1113 z póżn. zm.) oraz art, 230
ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. z 2013r. Dz. U. póz. 885 z
póżn. zm.) - Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Plocku:

Przewodniczący: - Waldemar Rycharski
Członkowie: - Agnieszka Małkowska

- Romana Jgnasiak
uchwala, co następuje:

§1
Na podstawie przyjętej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2024 oraz Uchwały
Budżetowej na 2015 rok wydaje pozytywną opinię w zakresie planowanej kwoty długu Gminy
Slubice.

§ 2
Od uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie
14 dni od daty doręczenia niniejszej uchwały7.

UZASADNIENIE

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wpłynęły:
- w dniu 30.12.2014r. drogą elektroniczną Uchwała Nr 111.11.2014 Rady Gminy Słubice z dnia 22

grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata
2015-2024,

- w dniu 30.12.2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Słubice na 2015 rok Nr III.32.2014 Rady Gminy
Słubice z dnia 22 grudnia 2014r.

Skład Orzekający dokonał analizy przedłożonych uchwał, z której wynika, że:
- zachowana została wymagana art. 229 ustawy o finansach publicznych korelacja wartości przyjętych

w Wieloletniej Prognozie Finansowej i uchwale budżetowej na 2015 rok,
- łączna kwota długu, wynikająca z zaciągniętych zobowiązań została zaplanowana przy zachowaniu

dopuszczalnego poziomu zadłużenia wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydając pozytywną opinię w przedmiotowej sprawie, Skład Orzekający zauważa jednak, iż
w roku 2015 indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia jednostki po uwzględnieniu wyłączeń, o
których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych wyniesie 1,89% przy
dopuszczalnym maksymalnym wskaźniku spłaty wynikającym z art. 243 ustawy o finansach
publicznych - 3,54%.

Natomiast bez uwzględnienia ww. wyłączeń dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w 2015r.
jest przekroczony o 3,48%.

Wobec tak ukształtowanych indywidualnych wskaźników zadłużenia jednostki wskazana
jest potrzeba ciągłego monitorowania budżetu w toku jego wykonywania. W szczególności wymagana
jest bieżąca analiza realizacji wielkości dochodów przyjętych przez jednostkę w WPF oraz
podejmowanie działań na rzecz ograniczania wydatków mających bezpośredni wpływ na zadłużenie
Gminy Słubice.

Mając na względzie powyższe Skład Orzekający postanowił jak w sentencji uchwały.
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