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SKŁADU oRzExAJĄcEGo
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w OLSZTYNIE
z drla 17 stycznia 2()14 roLu
sprawie opinii o prawidłowościplarrowanej k'oty długu Gminy Kolno na
podstawie przyjętej prŻez jednostkę samorządu terytolialnego wieloletniej Prognozy
Finansowej r'alaŁa 2014 _ 2023 oraz uchwaĄ/ budźetowej na lok 2014.

w

Skład oźekający Regiona1nej Izby oblachunkowej w olsztJmie w osobach|
PfŻewodniczący: BogumiłP1iszka
zenona Nował
członkowie:
MałgorŻata MazuI-wysocka
d'ziałając na podstauie z ań' 19 ust. 2 ustdtulJ 2 dnia 7 paźd.ziemikcl 1992 foku
o regionąlnlch izbach obrurhunkoulrh (tekst ]ednolita Dz. U' z 2012 r', poz' 1 113) lu zuiqzku
z ąń' 23a ust' 4 ustau! z dnia 27 sieQnia 2009 r' o finansach publicznlch (tekst jednolita
Dz'U' z 2013l'' poz' 885 ze zń')poslanouro:

Pozytywnte zaoplnlować Prawidlowośćplanowanej kwoty dlugu Gmtny Kolno

Uzasadnienie
Rada Gminy Kolno w dniu 30 g.udnia 2013 r' podjęła uchwałę

/2013 w sprawie uchwalenia Wieioletniej Prognozy Finansowej
Gminy Ko]!o na lata 2014-2023 oraz uchwałę Nr Xnc'II/229l2o13 z dnia

Nr X,XXVI l22a

30 grudnia 2013 w splawie uchwalenia budżetu gminy Kolno na 2014 rok
'.
w dniu 7 stycznia
2014 loku powyższe uchwały wpłFęłydo Regiona]nej Izby
Obrachunkowej w Olsztynie.
Do Uchwały o wieloletniej Prognozie Fiaansowej zaJączono prognozę kwory
długu, oplacowa]:rą na Iata 2014- 2023 W dokumencie tym odniesiono się do
zobowią2ań składających się na dług publiczny, w lozumie]ri] art. 72 ust. 1 ustawy
o fi nalsach publicznych.
Na koniec 2014 I. planowana łącŻna kwota długu, 1r']'Ylikająca z p1arrowarrych
i zaciągniętych zobowiązari, wyniesie 4 '566.o8o zł'
Sk]ad olzekający Regionalnej Izby oblachunkowej w olszt]mie' oceniając
darte, zawarte w wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kolno stwierdza,
że w latach 2014_2023 relacja w]mikająca z art' 243 ustawy o finarrsach
pubLiczrrych, spełnia \łymogi zawarte w tym artykule.

Bioląc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji uchwały.
od Ąiniejszej uĆhluała sfużg odfuołanie do Kolegium Regionalnej Izba obrachunkouej
Lu olsztlnie u terminie 14 dni od data jej doręcŻenia.
Przewodnip7ący, $kłądq qizęłąj ą9e go

