
UCHWALA NrWa.99.2020
Skladu Orzekajqcego Reg ionat nej Izby Obrach u n kowej

w Warszawie

z dnia 24 stycznia 2020 roku

w sprawie: opiniio prawidlowo6ci planowanej kwoty dlugu Gminy Kaluszyn.

Na podstawie art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.lJ, z
2019 r., poz. 869 z po2n. zm.) w zwi4zku z art. 13 pkt 10, art. 19 ust. 2 i arl. 20 ustawy z dnial
pazdziemika 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkovuych (Dz.U . 22019 t., pol.2137 t.i) -
Sklad Oaekajqcy Reg ional nej lzby Obrach u n kowej w Warszawie

Pzewodniczqcy: - Konrad Pachocki
Czlonkowie: - Agata Pqczkowska

- Bozena Zych

uchwala, co nastqpuje:

sl
Na podstawie pzyjqtej pzez Radg Gminy KaNuszyn Wieloletniej Prognozy Finansowejna lata 2O2O-

2028 oraz uchwaly budzetowej na2020 rok, wydaje pozytywnqopinig w zakresie planowanej kwoty
dlugu Gminy Kaluszyn.

s2

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjgcia oraz podlega opublikowaniu pzez Powiat Wolominski
w trybie okreSlonym w art. 246 ust. 2 w aniqzku z art. 230 ust. 4 cyt. ustawy o finansach
publicznych.

s3

Od niniejszej uchwaly slu2y odwolanie do Kolegium Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie
w terminie 14 dni od daty jej dorqczenia.

Uzasadnienie

W dniu 3 stycznia 2020 roku Regionalnej lzbie Obrachunkowej w Warszawie paedlozona
zostala w formie dokumentu elektronicznego podjqta przez Radq Gminy Kaluszyn uchwala Nr
Xll/96/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kaluszyn na lata 2020-2028 oraz podjqta na tej samej sesji pzedlozona w dniu 8 stycznia
2020 roku uchwala budzetowa na rok 2020 Nr Xlll}712019.

Sklad Ozekajqcy dokonal analizy pzedlozonych dokument6w, z ktorych wynika, 2e:



1. Zachowana zostala wymagana arl. 229 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku

korelacja wartoici pzyjgtych w Wieloletniej Piognozie Finansowej na lata 2020'2028

iuchware uuoietowbi ii'iozo rok, w tym w zakresie wyniku bud2etu i zwiqzanych z nim

kwot pzychodow i rozchodow oraz dlugu'

2. pzedlo1on. irognora spelnia wymogiart. 242 ustawy o finansach publicznych w zakresie

relacji pomiqdzy stronq bie2qc4 a iraiatkowq bud2etu' Ujqte w Wieloletniei Prognozie

Finansowej r*ot1, *yorik6w b'reiqcych iinizszl od planowanych dochodow bie24cych'

3, prognozq rwoty Orri, spozqdzono n. o"kt t, na ktory zaciqgniqto zobowiq,zania' Lqczna

kwota dlugu, wynifalqca z iaciqgnigtych zobowiqzah wyniesie na koniec 2020 roku

11.090.g36,g6 iii uedzie stanowiti3z,o-g% ptanowanych na ten rok dochodow ogolem'

4. Z uchwalonei Wielofutni.i Prognozy Finansowei wynika, 2e w latach 2020-2028 spelniony

zostanie wymog wynikajqcy z art.lql cyt. ustawy o.finansach publicznych' W 2020 roku

prognozowane obci4zenie Gminy = WIY spl{V.iJugu wraz z kosztami jego obslugi

wynoszq0,0917 pzy wska2niku maksymalnym 0,1349 ustalonym w oparciu o planowane

warto$ci wskazane w sprawozdaniu z wykonania zalrzy kwartaly 2019 roku'

Majqc na uwadze powy2sze, sklad ozekajqcy Regionalnej lzby obrachunkowej

w Warsziwie postanowil jak w sentencji uchwaly'
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