
UCHWAŁA Nr 36/P/201l
SKŁADU oRZEKAJĄCEGo REGIoNALNEJ IZBY OBRACHUNKoWEJ

w WARSZAWIE
z <lnia 26 stycznia 2011 roku

w sprawie rłydania opinii o prawidlowości planowanej kwoĘ długu

Na podstawie ]9 ust. 2 i arl' 20 ustawy z dnia 7 października ]992 r' o regionalnych
izbach obrachunkowych (ekst jedn. z 200] r. Dz' U. Nr 55, poz. 577 z późn' zm') oraz art. 230 ust. 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o fnansach publicznych (Dz. LI. Nr }57, poz' }210 z późn' zn)
Skład Orzekający Regionalnej lzby obrachunkov,ej w Warszawie Zespół w Płocku.'

Przewodniczący:
Członkowie:

uchwala, co następuje:

- Ewa Dziarnowska
- Romana Ignasiak
- Agnieszka Małkowska

s1
Na podstawie przyjętej Wieloletniej Prognozy Finansowej na Iata 2O11 - 2O2I oraz Uchwały
BudŻetowej na 2011 rok wydaj e pozytywną opinię w zakesie planowanej kwoty długu
Miasta Sierpc.

$2
Uzasadnienie stanowi integralną częśó uchwały'

$3
Uchwała podlega opublikowaniu przez Miasto Sierpc w trybie aJ1. 246 ust' 2 ustawy
o finansach publicznych.

s4
od uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby obrachunkowej w Warszawie za
pośrednictwem Zespołu w Płocku, Al. Jachowicza nr 30 w terminie 14 dni oi daty doręczenia
niniejszej uchwały.

UZASADNIENIE

W_dniu 03'0l.2011r. wpłynęły do Regionalnej Izby obrachunkowej
- Uchwała Budżetowa Miasta Sierpc na rok 201 1 Nr 21IIII/2010

z dnia 20 grudnia 2010 r.,

Otrzv m u ia:
l. Bumistrz Miasta
2. Przewodniczący B4bl
3. Prezes Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie
4. a/a

w Warszawie:
Rady Miejskiej Sierpca

_ Uchwała Nr 20/III/2010 Rady Miasta Sierpca z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca n alata2}I1 _ 2O2l .

Skład orzekający dokonał analizy przedłoŻonych uchwał, z której wynika, że:
-zachowana została wymaga"i1!.?9 ushwy o finansach publió znych z 2OO9 roku korelacja
wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2O1l-2O2l
i uchwale budżetowej na 2011 rok, W tym w zakesie wyniku buózetu i związanych z nim
kwot przychodów i rozchodów oraz długu,

- łączna kwota długu, wynikaj ąca z planowanych i zaciągniętych zobowiązań została
zaplanowana przy zachowaniu dopuszczalnego poziomu zadłużenia wynika.jącego z:

- arr. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku *' r*.-.'ui.. r2r ust. g
ustavy Z dnta 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach
publicznych (do 2013 roku włącznie);


