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uchwala, co następuje:

§r
przez Radę Gminy Celestynów Wieloletniej
Na podstawie przyjętej
'lata"xila_zozl oraz uchwały budżetowej na 2018 .Prognozy
,rok, wydaje
ińJ;"r"J na
p;.yty*"i opinię w zakresie planowanej kwoty długu Gminy Celestynów,
§2

podlega opublikowaniu przez
Uchwała wchodzi w Ącie z dniem podjęcia oraz
z ań. 230 ust.
Gminę Celestynów w trybie określonym w ań, 246 ust. 2w antiązku
4 cyt. ustawy o finansach publicznych,

§3

Od

lzby
niniejszej uchwały służyodwołanie . do , Kolegium Regionalnej
jej doręczenia,

Óńr""ńunńorÓj

w War"Źa*ie wierminie 14 dni od dnia

uzasadnienie
2017 roku Regionalnej lzbie Obrachunkowej w Warszawie
W dniu 21 grudnia
"została,
w fońie dokimentu elektronicznego, podjęta przez Radę
p12"oiozon"

w sprawie
6rni"v Ć"i""tvnów dnia ió jruOnia_Zg17 lku . uchwała Nr 336/17
zaś
ńi"i",i"t"ńi piognozy FinanśowejGminy Celestynów na lata 2o18_2027,
2018
rok
na
ouoŁetowa ćminy Celestynów
i"ł"ini" 2o18i. wółvniła ucrrwiła
trlr dssll z z dnia 19 grudnia 2017 roku,

W wyniku dokonanej analizy przedłożonych uchwał Skład Orzekający
ustalił, co następuje:
prognoza Finansowa
1. uchwalona przez Radę Gminy celestynów wieloletnia
.jorŹąOron" została na okres,'na który zaciągnięto oraz p|anuje_się.zaciągnąć
.!ńo-ńąi"ni" składające się na dług, co wypełnia wymogi art,227 ust. 2 ustawy
o fi nansach publicznych.
przez Gminę
Jak ustalono, Rada przewidziała zwiększenie posiadanego zł,
Ó"r".tvnO* zadłużenia na koniec 20,18 roku o kwotę 5,099,574,50

sprawie WPF Rada wskazała sposób spłaty ,zaciągniętego
do zaciągnięcia dłu_gu_ zródłem sfinansowania rozchodów
planowane dozaciągnięcia
wkwocie t.Ós8.gzł,so ziw'rot<u 2018 mają byćprognozą
spłata. zadłużenia
latach objętych
ki"oviv i pożyczki. w pozostałych
'z
załoŹonych w prognozie nadwyżek planowanych
Jor.Ónv*jna będzie

uchwale w
2.
-,ipl"ńó*anego

W

dochodów nad wydatkami.
zaciągnięcia
Łączna kwota długu, wynikająca z zaciągniętych i planowanych do
dłuźn-ychwyniesie na t<onióć 2018 roku 12.327.14,|,87 zł. Stanowi
'ó'ńó*ią."n
ona ok.'26,89o/o zaplanowanych na ten rok dochodów,

3.WświetleuchwalonejPrognozy,wlatach2018-2027spełnionyzostanieWymÓg
-'
istaw} o finansach.publicznych, żn,, że łączna kwota
ńńir"]ą"v z ań. 24d cyt.
'danym 'roku budżetowym spłat
kredytów
pizvpabijl"y"n w
_rat
oraz potencjalnych spłat kwot wynikających
i pożyczeK wraz zoOsetńamlplanowanych
dochodów ogółem budżetu nie
z udzielonycn poręczeń, do
jej
pr.ćiri".^ sreańie; iryńótyczńe; z oblicżonych dla ostatnich trzech lat relacji
boJoaO* bieżących'powiĘkszonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz
dochodów ogółem budzetu,
ÓÓńniejszonycn Ó-wyOatri bieżące do

Biorąc pod

uwagę

powyższe Skład Orzekający Regionalnej lzby

jak w sentencji niniejszej uchwały.
oora-nuni<ow'e1 w Warsźawie postinowił

Regionalna Izba Obrachunkowa
w warszawie
ul. Koszykowa óo, 00-564 Wqrszowo
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Przewodniczący
Rady Gminy
Celestynów
użąd Gminy
ul. Regucka
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SO-Wa.0021.39.2018

załączeniu przesyłam uchwałę Nr Wa.39.2018 Składu Orzekającego
Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 stycznia 2018 roku w celu

W

służbowegowykorzystania.
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załaczniki:Uchwała Nr Wa,39.20,18 + uzasadnienie
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