
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA 
W O P O L U  

z dnia 8 lutego 2006 r. Skladu Oszekajqcego 
Regionalnej Izby 0brachunkowe.j w Opolu 

Na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 paidziernika 1992 r, o regionalnych izbach 
obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 r. nr 55, poz. 577; zrn. DzU nr 154, poz. 1800; z 2002 r. 
nr 113, poz. 984; zrn. z 2003 r. DzU nr 149, poz. 1454; z 2004 r. nr 273, poz. 2703; z 2005 r. nr 
14. poz. 1 14, nr 64, poz. 565) w m i q z k u  z art. 172 ust. I pkt I ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o 
finansach publicznych (DzU z 2005 r. nr 249, poz. 2104) Sklad Orzekajqcy Regionalnej lzby 
Obrachunkowej w Opolu w osobach: 

1 .  Ryszard Legin - przewodniczqcy 

2. Jan Bryczek 

3. Franciszek Firrnuga 

opiniu.je pozytywnie moiliwoSc sfinansowania deficytu budietowego wynikajqcego z uchwaty nr 
XXW24512005 Rady Grniny w Popielowie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ~lchwalenia 
budietu gminy na rok 2006. 

W dniu 9 stycznia 2006 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doreczono ilchwate 
nr XXW24512005 Rady Grniny w Popielowie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ~~cliwalenia 
budzetu grniny na rok 2006. 
W przedrniotowej uchwale zaplanowano: 
1)  dochody budzetowe 17.712.755 zt 
2) wydatki budzetowe 18.828.014 zt 

w tyrn: odsetki od kredytow 109.000 zt 
3) deficyt budzetu (poz. 1 - poz. 2) 1 . 1  15.259 zt 
4) przychody, 2.242.992 zt 

z teyo: 
- z tytutu kredytow dtugoterrninowych 

na rynku krajowyrn 1.912.098 zl 
- z tyt. innych rozliczen krajowych 330.894 zt 

5) rozchody budietu, z tego: 1.127.733 zt 
- sptaty pozyczek i kredytow 1.127.733 zt 

Uchwalony przez Rade Gminy deficyt budzetowy w wys. 1 . 1  15.259 zt zgodnie z postanowienieln 
jj 2 pkt 5 uchwaty budzetowej zostanie sfinansowany przychodami pochodzqcymi z kredytu i 
zaciqgnietego w bankach krajowych i poiyczki z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony ~rodowiska i 
Gospodarki Wodnei oraz z tyt. innych rozliczen krajowych. Fakt posiadania kwoty 330.894 zl 
zostat potwierdzony pismem nr Fn 3014-0112006 z dnia 8 lutego 2006 r. 



Ustalone zrodlo pokrycia deficytu jest zgodne z dyspozycjq art. 168 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach 
publicznych. Uchwalona kwota deficytu budzetowego stanowi 6,3% planowanych dochodow 
budzetowych a wymieniona relacja zgodna jest z normq prawnq wynikajqcq z art. 79 ustawy o 
finansach publicznych. 
.lednoczesnie zaplanowano w budzecie gminy na 2006 r, splate rat ltapitaiowych zaciqgnietych 
pozyczek w wys. 1.127.733 zl, ktore na koniec 2006 r. wraz z naleznymi odsetkami stanowic bed* 
6,9% planowanych na dany rok budzetowy dochodow gminy, a zatem spetniony jest wymog 
prawny wynikajqcy z art. 169 ust. I ustawy o finansach publicznych ograniczajqcy mozliwosc 
wielkosci spiaty w danym roku budzetowym rat kredytow i poiyczek oraz potencjalnych sptat kwot 
wynikajqcych z udzielonych przez gmine poreczen wraz z naleznymi w danym roku odsetkami od 
tych kredytow i poiyczek do wys. 15% planowanych na dany rok budzetowy dochodow jednostki 
samorzqdu terytorialnego. Niesptacone zobowivania finansowe gminy z tyt, wczesniei 
zacizgnietych kredytow i pozyczek wynoszq 4.087.020 zi, co wraz z planowanymi do zacizgniecia 
w 2006 r. kredytami i poiyczkami w wys. 2.242.992 zi wyniosq hcznie 6.330.012 zi, co stanowi 
34,7% zaplanowanych na 2006 r. dochodow. Powyzszy wskainik zadiuzenia p i n y  miesci siv w 
granicach ustalonych art. 170 ust. I ustawy o finansach publicznych. 

Uchwala niniejsza zgodnie z art. 172 ust. 2 ustawy z dnia 30 czenvca 2005 r. o finansach 
publicznych powinna by6 opublikowana w trybie przewidzianym do opublikowania uchwaly 
budzetowej. 

Na podstawie art. 20 ust. I ustawy o regionainych izbach obrachunkowych, od ninieiszej 
uchwaty Skiadu sluiy odwdanie do Kolegium Regionalnej lzby Obrachunkowej w Opolu w 
terminie 14 dni od dnia dorqczenia uchwaty. 

s~~$F Ry, r( xgin 


