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W załączeniu pżesyłamuchwałę Nr Wa.56.20,17 składu ożekającego Regionalnej lzby
0brachunkowej W Warszawie z dnia 16 sucznia 2017 roku w celu słUżbowego Wykolzystania,
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UcHWAŁA Wa,56.20,17
składu orzekającego Regionalnej lzby obrachunkowej
w wafszawie
z dnia 17 stycznia 2017 roku
W

sprawie] Wydania opinii o prawidłowościplanowanej kwoty dłUgu Miasta PruszkóW,

Na podstawie ań, 230 ust,4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz,U, z2013r,, poz, 885 z późn,zm,) w związku z ań. 13 pkt 10, ań, 19 ust.2 i ań, 20 ustawy
z dnia 7 pażdziemika 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn,| Dz, U,
z2016 l. poz.561) - skład orzekający Regionalnej lzby obrachunkowej W Warszawie:

Pźewodnicząca:
członkowie:

Agata Pączkow§ka
- Lucyna Kusińska
- Bożena Zych
-

uchwala, co następujeI

§1

Na podstawie pżyjętej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lala 2017-2031 oraz

Uchwały
budżetowej na 2017 lok Wydaje pozytywną opinię W Zakresie prawidłowościplanowanej kwoty
długu Miasta Pruszków,

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega opublikowaniu pzez Miasto Pruszków
W trybie określonym W ań, 246 Ust, 2 w związku z ań, 230 ust. 4 Ustawy Z dnja 27 sierpnia 2009
roku o finansach publicznych,

§3
0d niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej lzby obrachunkowej
W teminie 14 dni od daty jej doręczenia,

W

Warszawie

uzasadnienie
W dniu 21 grudnia 2016 roku Regionalnej lzbie obrachunkowej W Warszawie pżedłożonazostała
W formie dokumentu elekhonicznego podjęta pżez Radę Miasta PrusZkóW uchwała
Nr XXV|,278,2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku W sprawje uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej lvliasta PruszkóW na |afa 2017-2031 oraz pżedłożonaW dniu 27 grudnia 2016 roku
uchwała budżeiowa na rok 2017 Nr /\XV|,277,2016 z dnia 15 grudnia 20,16 roku,
skład oźekający dokonał anaJizy pzedłożonychuchwał, z których Wynika, że:
1, Zachowana została Wymagana ad, 229 usiawy o finansach publjcznych z 2009 roku korelacja
wańości pzyjęiych W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2031 uchwale

i

budżetowej na 2017 rok, W tym
i rozchodóW oraz długu,

W

Zakresie Wyniku budżetu i związanych Z nim kwot plzychodóW

2, Prognozę kwoty długu spoządzono na okres, na który zaciągnięio oraz planuje Się zaciągnąć
zoboWiązania,

Łączna kwota długu, Wynikająca z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań
Wyniesie na koniec 2017 loku 91.040,423,24 zł.

3, Z uchwalonej Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że wskaźnik spłaty długu l\,4iasta
okresie spłaty długu \,2017"2a31 nie pżekroczy dopuszczalnego Iimitu, o którym mowa W ań,
243 cń, ustawy o finansach publicznych,
W

Biorąc pod uwagę powyższe, skład ożekający Regionalnej lzby obrachunkowej
W

Warszawie postanowił, jak

W

seniencji uchwały,

