
Uchwala Nr Ci.86.2018 
SKlADU ORZEKAJACEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ 

wWARSZAWIE 
z dnia 30 stycznia 2018 r. 

w sprawie wydania opinii 0 prawidlowosci planowanej kwoty dlugu 

Na podstawie art. 230 us!. 4 ius!. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Oz. U. z 
2017 r. pOZ. 2077 z pozn. zm.) oraz art. 13 pkt 10, art. 19 us!. 2 i art. 20 ustawy z dnia 7 pazdziernika 
1992 r. 0 regionalnych izbach obrachunkowych (Oz. U. z 2016 r. poz. 561) - Sklad Orzekajqcy 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespol Zamiejscowy w Ciechanowie: 

Przewodniczltcy: 
Czlonkowie: 

Ireneusz KOLAKOWSKI 
Renata SOKOLNICKA 
Agnieszka KOSMACZEWSKA 

uchwala, co nast~puje: 

§ 1 

Na podstawie przyj~tej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2022 oraz Uchwaly Budzetowej 
na 2018 rok wydaje si~ pozytywnq opini~ w zakresie planowanej kwoty dlugu Gminy Baboszewo. 

§2 

Uchwala zostala podj~ta jednoglosnie i wchodzi w zycie z dniem podj~cia oraz podlega opublikowaniu 
przez Gmin~ Baboszewo w trybie okreslonym wart. 246 us!. 2 ustawy 0 finansach publicznych. 

§3 

Od niniejszej uchwaly sluzy odwolanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w 
terminie 14 dni od dnia dor~czenia. 

UZASADNIENIE 

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wplynyla: 
1) w dniu 15 stycznia 2018 r. Uchwala Bud:i:etowa Gminy Baboszewo na rok 2018 Nr 

XXXVIII248/20 18 z dnia 8 stycznia 2018 roku, 
2) w dniu 12 stycznia 2018 r. Uchwala Nr XXXVIII247/2018 Rady Gminy Baboszewo z 

dnia 8 stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Baboszewo. 

Sklad Orzekajilcy dokonal analizy przedlo:i:onych uchwal, z kt6rej wynika, :i:e: 

1) zachowana zostala wymagana art. 229 ustawy 0 finansach publicznych z 2009 roku 
korelacja wartosci przyjytych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2022 



i uchwale budzetowej na 2018 rok, w tym w zakresie wyniku budzetu i zwiqzanych z 
nim kwot przychod6w, rozchod6w oraz dlugu; 

2) w 2018 r. zaplanowane jest zwiykszenie dlugu na pokrycie deficytu okreSlonego w 
uchwale budzetowej i na splaty wczesniej zaciqgniytych zobowiqzaD. z tytulu 
pozyczek; 

3) prognozy kwoty dlugu sporzqdzono na okres, na kt6ry zaciqgniyto oraz planuje siy 
zaciqgnqc zobowiqzania. 

W zakresie planowanej kwoty dlugu stwierdzono, ze zachowana zostala relacja okreslona w 
art. 243 ustawy 0 finansach publicznych. Spelnione zostaly bowiem ustawowe wymogi 
dotyczqce maksymalnego wskaznika splaty zadluzenia, tj. kwota z lewej strony wzoru 
wskainikajest rnniejsza od kwoty wynikajqcej z prawej strony. 

BiorllC powyzsze pod uwagl( Sklad Orzekaj!!cy postanowil jak w sentencji. 

Przewodniczqcy 
Skladu Orzekajqcego 

l' f> /. lrlJlIf.llSZ Kolalwwski 


