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1II S1'ładu otzelrajapego Regionalnej Izby obrachunkorł'ej w Kięlcach
z dnia 9 stycznia 2013 roku

\ł'spra\\'ie opi11ii o pra\ł.idło*'ościplanowarle.j kwoty długu Gminy Blizyn

I]I Skład olzekając]'RegjoDa]nej Izby obrachunkowej rv Kielcac1r:
Przcwodnicząc1'l Srfulisłau, Banasik
Cz,łoŃorvie: WojcicchCzeru'

Ireneusz Piasecki

po rozpoŻnaniu w drliu 9 st}'cznia 2013 r.oliu uchwały NI xxv/146/2o12 Rady Gnin1' BJizyn z
clnia 18 grudnia 2012 r. \\'sprawie Wicloletniej Prognozy Finansou,cj Gminy na lata 2AB_2022
olaz uch\Ą'ały Nr xxvi11112012 z drria 18 grudnia 2012 r. w spnwie uchwa1e ia budżelu Gminy
BliŹ}'n na 20I] 1ok na podstawie art. 230 Llst- 4 ustawy z dnia 27sierpnia 2009 loku o finansacl.t
publicznych (Dz. U' Nr 157, poz' 1240 z późn' zm) w zwiąku Z alt. 13 pkt 10 oIM 19 ust' 2
Llsta$.v z dniŻi 7 października 1992 l ' o rcgionaInych izbach oblachunl(owych (t' j.Dz'v'.2oI2l'.
|' '/' l I l 1\ 

|.o ..1| 
"\\ 

'' 'o, r l1 
'"ł r'e z_opir:o'r. c:

l piano\\aną k$'otę dhlgu u' srosunku do plano\łanycli dochodólł' na rok 2013 jako zgodną z an'
169 ]70 usla\\'y Z dnia 30 czerwca 2005 r' o finansach publicznych stosowan}mi na podslawie ań.
12l ust' 8 Usta\J Ż .lnia 27 sicrp.ia 2009 r. Przepisy wprowadzającc ustawę o finansach
prrblicznych (Dz.U. Nt 151. paz.1241 za 7,n.).

2,/relację sp}at]' Zobo\łiąza1i Za]iczanvcl't do długtl w slosunku do doc1rodórv w lataclr 2oI4 ' 2a22
\Ą.ynikajaca. Ż art' 2,13 ustaw}' Z dnia 27 sielp.ia 2009 roklL o finansach publicznych (DZ' U' Nr 157.

FoZ' l2rł0 z póŹn zm')

Uzasadnienie

Prognoza klvoty clłueu na rok 2013 i lata następne obejmrie lata, na któlę zaciągnięto zobowiąania
oraz pJanuje się jc zaciągnaó' Dług Gmin-v na koniec 2013 roku wynięsic 15'963'o00 zl i podlegal
będzie sp1acie w lataclr 201.ł-2022 do całkowitego 1oŻiiczenia \\'rcku 2022.

WskaŹnik obciąŹenia dochodó$' w rokll 2ol] spełnia \łTl.nogi okeślone w afi' 169 ust'1 ttstaw1, z
dnja 30 czenvca 2005 r' o linansach pub1icznvcl] stosowanego rra podstawie ań. 121 ust. 8 uslawy z
dnia 27 sielpnia 2009 r' Przepis-v- lrplou'adzające ustawę o finansach publjcznych (Dz.U' Nr 157'
paz.l)4l Że zfi')'



W latach 2014 _ 2022 wskźniki obciązenia dochodów spęlniają wymogi okęślone w art. 243
ustaqł'z dnia 27 sierynia 2009 rolrrr o finansach publicznych przy u\łzględnieniu treści afi'244 w
ustawy.

Wskaznik obciążenia długiem w roku 2013 w stosuŃu do plarrowa.rych dochodów w1nosi 56,22%,
zatem Die nan]sza warunłu wynikającego z ań' 170 ust' 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o
finansach publicznych stosowanego na podstawie art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

PŹepisy wprowadŻające ustawę o finansach publicznych (Dz. U' Nr I57 poz' 724I ze zm')'

Pouczęnie

Na podstawie alt' 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 pździernika 1992 roku o regionalnych izbach
obrachrrnkowych (t' j. DŻ' U' z 20L2 r', poz' 1113) od niniejszej uchwały Radzie Gminy BiiĄm
przysfuguje prawo wniesienia odwołania do Kolegium Regionalnej Izby obrachuŃowej
w Kielcach w terrr-inie 14 dni od daty jej doręczenia.

Składu orzekającego
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