Uchwala Nr 15/C/2011
SKLADU ORZEKAJI\CEGO REGIONALNEJ IZ8Y 08
wWARSZAWIE
z dnia 17 stycznia 2011r.
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Na podstawie art. 230 ust. 4 just. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 fi'--na-n-sa-c""":h~pu~b:;;:li6·znych 10z. ~
Nr 157, poz. 1240 z pozn. zm.) w zwiqzku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy
wprowadzajqce ustaw~ 0 finansach publicznych (Oz. U. Nr 157, poz. 1241 z p6Zn. zm.) oraz art. 13 pkt
10, art. 19 ust. 2 i art. 20 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 r. 0 regionalnych izbach obrachunkowych
(t.j. Oz. U. z 2001r. Nr 55, pOl. 577 z pozn. zm.) - Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Warszawie Zespol w Ciechanowie:
Przewodniczq,cy:
Czlonkowie:

• mgr Jan RUDOWSKI
. mgr Renata SOKOLNICKA
. mgr Ireneusz KOlAKOWSKI

uchwala, co nast,puje:

§1
Na podstawie przyj~tej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2020 oraz Uchwaly budzetowej
na 2011 rok wydaje si~ pozytywnq opini~ w zakresie planowanej kwoty dlugu Miasta Nowy Owor
Mazowiecki.
§2

Uchwala zostala podj~ta jednoglosnie i wchodzi w zycie z dniem podj~cia oraz pod/ega opublikowaniu
przez Miasto Nowy Ower Mazowiecki w trybie okreslonym wart. 246 ust. 2 ustawy 0 finansach
publicznych.
§3
Od niniejszej uchwaly sluzy odwolanie do Kolegiurn Regionalnej /zby Obrachunkowej w Warszawie w
ciqgu 14 dni od dnia jej dor~czenia.
UZASADNIENIE

W dniu 29 grudnia 201Or. wplynl(ly do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie:
- Uchwala Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckini Nr IIU2312010 z dnia
15 grudnia 201 Or. w sprawie przyjl(cia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Nowy Dw6r Mazowiecki na lata 2011 - 2020,
- Uchwala BudZetowa Miasta Nowy Dw6r Mazowiecki na rok 2011 Nr III/24/2010
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 15 grudnia 20 lOr.

Sklad Orzekaj,!cy dokonal analizy przedlozonych uchwal, z kt6rej wynika, ze:
- zachowana zostala wymagana art. 229 ustawy 0 finansach publicznych z 2009 roku
korelacja wartosci przyjytych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2020
i Uchwale Budzetowej na 2011 rok, w tym w zakresie wyniku budzetu i zwi¥anych z
nim kwot przychod6w i rozchod6w oraz dlugu;
w 2011 r. zaplanowane jest zwi((kszenie dlugu na pokrycie deficytu okreslonego w
uchwale budzetowej;
prognozy kwoty dlugu sporz,!dzono na okres, na kt6ry zaci,!gniyto oraz planuje siy
zaci'!gn'!c zobowi¥ania;
l,!czna kwota dlugu, wynikaj,!ca z planowanych i zaci,!gniytych zobowi¥aI1 zostala
zaplanowana przy zachowaniu dopuszczalnego poziomu zadluzenia wynikaj,!cego z:
- art. 169 i 170 ustawy 0 finansach publicznych z 2005 roku w zw. z art. 121 ust. 8
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzaj,!ce ustawcr 0 finansach
publicznych (do 2013 roku wl,!cznie);
- art. 243 ustawy 0 finansach publicznych z 2009 roku (pocz,!wszy od 2014 roku).
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