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SKIADU ORZEI{A.'ACEGO
REGIONALNE.' IZBY OBRACHUNKOWRI
w OLSZTYT{IE
z iLnia 12 lutego 2014 roku
w sprawie opinii o prawidlowoSci planowarrej kwoty dlugu Gminy Pienig2no na podstawie
przietej przez jednostkg samorz4du terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2Ol4 - 2O25oraz uchwaly budietowej na rok 2014.
Sklad OrzekajacyRegionalnejIzby Obrachunkowej w Olsztl'nie w osobach:
Przewodnicz4cy: KrzysztofMoScibrocki
Czlonkowie:
Halina Stanny
Anna Michalak
dzialajqc na podstautie z art. 19 ust. 2 ustawg z dnia 7 po2d.ziemika 1992 roku o re@onalngch
izbach obrachunkoutgch (tekst jednolitg Dz. U. z 2O12 r., poz. 1113 ze zm. u.tzwiq.zku z art. 23O ust.
4 ustawA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publiczngch (tekst jednolitg Dz.U. z 2013 r., poz.
885 ze zm.) postanauia:

pozytywnte

zaopinlowa6

prawidlowoS6

planowanej

kwoty dtugu Gminy Pienig2no.

Uzasadnienie
Rada Miej ska w Pienig2nie w dniu 30 grudnia 2013 roku podjqla Uchwale Nr
Y\XXIV/227 / 13 w sprawie uchwalenia budZetu gminy Pienig2rro oraz Uchwalg Nr
y'y'XIV /226/L3 w sprawie Wieloietniej Prognozy Finansowej Gminy Pienig2no na lata
2Ol4-2O25. Nadto Rada Miejska w Pienig2nie podjqla Uchwale Nr XXXV /228114 z dnia
30 stycznia 2Ol4 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pienig2no.
Do Uchwaly o Wieloletniej
opracowan4 na lata 2Ol4-

Prognozie Finansowej zal4czono prognoz€ kwoty dlugu

2025 W dokumencie t],'rn odniesiono sig do zobowfa&aA

skladaj4cych sig na dlug publiczny, w rozumieniu

art. 72 ust, 1 ustawy o finansach

publicznych.
Na koniec 2014 roku planowana l4czr:a I<ttrota dtugu, rrynikaj4ca

z planowanych

i zaci4gnigtych zobowiapaA, w).niesie 7.850.363,5O zl.
Sklad Orzekaj4cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, oceniajac dane,
zawarte w Wieloletniej

Prognozie Finansowej

Gminy Pienig2no stwierdza,

2e w latach

2Ol4-2O25 relacja w1'nikaj 4ca z art. 243 ustawy o finansach publicznych,

spelnia

wymogi zawarte w t1'rn artykule.
Bior4c powyZsze pod uwage postanowiono jak w sentencji uchwaly.

Od niniejszej uchu.tatg shdg odu.nNanie do Kolegium
u Olsztgnie u terminie 14 dni od datg jej dorqczenia.

Regionalnej

lzbg

Obrachunkouej

KrzYszrcfMoscibrockr

