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Uchwała Nr 7 /S/2011
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
Zespół w Siedlcach
z dnia 17 stycznia 2011 r.
w sprawie: prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Korczew, przedstawionej w
Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2017.
Na podstawie art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 10 i art. 19 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz. U.
z 2001 roku Nr 55 poz. 577 z późn. zm.) Skład Orzekający w osobach nw. Członków Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie:
- Przewodnicząca Składu:
Teresa Wysokińska
- Członkowie Składu:
Kamil Krauschar
Jolanta Uziębło,
u c h w a l a, co następuje:
Opiniuje się p o z y t y w n i e prawidłowość planowanej kwoty długu Gminy
Korczew, przedstawionej w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2017 z uwagą, zawartą w treści uzasadnienia .
Uzasadnienie
W dniu 4 stycznia 2011 roku wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Warszawie Zespół w Siedlcach Uchwała Nr III/16/2010 Rady Gminy Korczew z dnia 28
grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korczew na lata
2011-2017, towarzysząc Uchwale Nr III/15/2010 Rady Gminy Korczew z dnia 28 grudnia
2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Korczew na rok 2011.
Analizując w/w dokument Skład Orzekający stwierdził, że zaplanowany poziom
długu związany z finansowaniem deficytów budżetowych, wynikających z realizowanych i
planowanych do wykonania przedsięwzięć w latach objętych w/w prognozą mieści się w
limitach aktualnie obowiązujących zgodnie z przepisem art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr
157 poz. 1241).
Natomiast poziom długu wyliczony próbnie, zgodnie z przepisem art. 122 ust. 3
ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych wg wzoru określonego
art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, który będzie obowiązywać j.s.t. od 2014
roku, sygnalizuje wystąpienie niekorzystnych relacji w tym zakresie dla Gminy Korczew
w latach 2012-2014. Dotyczy to poziomów spłat w poszczególnych latach posiadanego
zadłużenia, tym samym wskazując organowi wykonawczemu limity obciążeń rocznych
budżetu Gminy, które należy uwzględniać przy ustalaniu wysokości rocznych rat spłat w
umowach z bankami.
W świetle powyższego Skład Orzekający sugeruje potrzebę przeanalizowania zasadności zwiększania długu ogółem w roku 2011, co rzutuje na wielkość spłat rocznych w
latach następnych i na płynność finansową Gminy.
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Od niniejszej uchwały służy Organom Gminy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
PRZEWODNICZĄCA
Składu Orzekającego
mgr Teresa Wysokińska
Członek Kolegium
Otrzymują
1. Rada Gminy w Korczewie
2. Wójt Gminy Korczew
3. RIO –a/a

