
UCHWAŁA Nr Pl.99.20l2
SKŁADU oRzEKAJĄcEGo RI,GIoNAI'NEJ |ZBy oBRACHUNKoWEJ

w WARSZAWIE
z dnia Żl lutego 2012 roku

w sprawie wydania opinii o prawidlowości planowanej kwoĘ dlugu

Ną podst(rwie 19 ust. 2 i ąrt. 20 ustawy z dnia 7 października 1992 r' o regionalnych

izbach obrachunkow)}ch (tekst jedn z 200] r. Dz' I}' Nr 55, poz. 577 z późn' znt') oraz (]rt' 230 Llst' 4

ustar|y z dnia 27 sierpnia 2009r' o finansach publicznych (Dz' U. Nr 157, poz' 1210 z późn. zm)

Skład orzekając1, Regionalnej Izby obrctchunkowej w Wąrszawie Zespół w Plocku''

Przewodniczący
Czlonkowie:

uchwala' co następuje:

- Ewa Dziarnowska
- Agnieszka Malkowska
- Romana Ignasiak

sl
Na poclstawie przyjętej Wieloletniei Prognozy Finansowej nd |ala Ż01Ż - 2027 oraz Uchwały

Bujzetowej na zóiz 
-'ot 

wydai e poz}.tywną opinię w zakresie planowarrej kwoty długu

Miasta sierpc. 
s 2

Uchwała pocllega opublikowaniu przęz Miasto Sierpc w trybie art. 246 ust. 2 ustawy

o finansach publicznYch.
s3

od uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej lzby obrachunkowej w Warszawie

w telminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej uchwały'

UZASADNIENIE

W dniu 06.02'2012r. wpłynęły do Regionalnej Izby obrachuŃowej w Warszawie:

_ Uchwała BudŻetowa Miasta Sierpc na rok 2012 Nr 173/XXI]/2012 Rady Miejskiej Sierpca

z dnia 30 stycznia 2012 r.,
.UchwałaNrtlztxxltlzot2RadyMiejskiejSierpcazdnia30stycznia2012r.wsprawie

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca na |at'a 20'lŻ Ż021'

skłaa orźet<ający dokonał analizy przedłożonych uchwał' z której wynika, że:

_ zaclrowana została wymagana art. 229 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku

korelac.ja waftości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finar,sowej na lala Ż0lŻ'Ż0Żl

i u"hwale budżetow;j ia 201Ż rok w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot

przychodów i rozchodów oraz długu,

- łączna kwota długu, wynikająca z planowanych i zaciągniętych zobowiązań została

,upl''o-unu prry zachowaniu dopuszczalncgo poziomu_zadłużenia wYnikającego z:

I art. 169 i 170 ustawy o linansach publicznych z 2005 roku \t 2,w.7. art. l2l 
'st. 

8

usta\ły Z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach

publicznych (do 20l3 roku włącznie);
-'art. Ż43 urtu*y o tinansach publiczrrych z 2009 roku (począwszy od 20l4 roku)'

Maiąc na względzie powyższe Skłacl orzekający postanowiłjak w sentencji uchwały'
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