
Uchwała Nr 4100/VIl47 DOt3

z dnia 8 marca 2013 roku

VI §kładu Orzekającego Regionalnej Łby
Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Koniecpol,
*ynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

Na podstawie ań. 230 ust. 4 ustawy z dńa 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych @z. U. z2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn zrl,), art. 19 ust. 2 i ań. 20 ust. 1

ustawy z dnia 7 puźAzierńka 1992 t. o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz. U.
z2O1ż t, poz. l113), VI Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
uchwala co nasĘpuje:

§1.

wydaje się poą.tywną opinię o praleidłowości plarrowanej kwoty clługu Gminy
Koniecpol, wyrikającej z planowanych i zasiągńęĘch z-obowiązań.

§2.

Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

UZASADNIEME:

Na podstawie przyjęts1 ptzez Radę Gminy Koniecpol uchwĄ Nr XXVIIV184/13 z dnia
31 sĘcznia 2013 r. w sprańe wielo1etriej prognozy finansowej Gminy Koniecpol oraz

uchwĄ Nr )ONIIV189/ 13 z dńa 31, sĘcznia 2013 r. w sprawie buclżetu Gminy Koniecpol
na 2013 rok, VI Skład Orzekający ustalił, co następuje:

1.Narok20l3 objęty wielolefuią prognozą finansową zgodŃe z axt. 121 ust,8 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadżające ustawę o finansach publiczrrych @z U.
z 2009 r, Nr 157, poz. l24I z późn zm.) mają zastosowanie zasady okeślone w art. 169-1,7I

ustalły z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych Qz. U. z 2005 r. Nr 249,

poz.2104 zpóżn. mt.).
Z wieloletniej pognozy finansowej wynika źr w roku 2013 spehrione zostaną \łymogi

okleślone w art. 169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finarsach publiczrych.



2. Prawidłowość planowanej kwoty dĘu na lara 2014-2025 Skład Orzekający ocenił
pod kątem rcla§ji z frt.243 ustawy z dńa 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2009 r. Nr I57, poz. 1240 zpóźn zn.). który będzie obowiązywac od 2014roku.

Na podstawie analizy przedłożonych danych M Skład Orzekający stwierdzą że
prcgnoza kwoty długu opracowana zoslrła przy nchowaniu wymogu zalryartego w art. 243
ustawy i orzekł jak m wstępie.

Od niniejszej uchwały przysfuguje odwołanie do pełnego sldadu Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni od datyjej doręczenia.

ĘonainaŁoaObrachunkowa PRZEwoDNIcZĄcY
w katowicach vI skladu orzekającego

zesŃł w otęslochotłłie *lr,-
Mirosław cer


