
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W OPOLU

Uchwaia nr 560/2010
Skladu Orzekajajsego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

z dnia 10 grudnia 2010 r.

w sprawie opinii o przedlozonym projekcie uchwaly o -wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Popielow

Na podstawie art. 13 pkt 12 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (DzU z 2001r. nr 55, poz.577; zm. DzU nr 154, poz.
1800; z 2002 r. DzU nr 113, poz. 984; z 2003 r. DzU nr 149, poz.1454; z 2004 r. nr 273, poz.
2703; z 2005 r. nr 14, poz. 114, nr 64, poz. 565; z 2009 r. nr 157, poz. 1240) w zwiazku z art. 230
ust. 2 u'stawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fmansach publicznych (DzU z 2009 r. nr 157, poz.
1241; z 2010 r. nr 28, poz. 146, nr 96, poz. 620, nr 123, poz. 835, nr 152, poz. 1020), Sklad
Orzekaja^cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w osobach:

1 . Wojciech Orlowski - przewodnicz^cy
2. Grzegorz Czarnocki
3 . Jan Uksik

p o s t a n a w i a

ly o _wietoletaujj_j^jgnozie finansowej
Gminy Popielow na lata 201 1-2014.

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z obowiajzkiem wynikaja_cym z art. 230 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o fmansach publicznych, Wojt Gminy Popielow przedlozyl Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Opolu celem zaopiniowania projekt uchwaty o wieloletniej prognozie
finansowej Gminy Popielow na lata 2011 - 2014 wraz z wykazem przedsiejwzi^c oraz prognoza^
kwoty dlugu na lata 201 1-2022. Do projektu przeslano pismo z dnia 9 grudnia 2010 r. znak 3012-
01/10 zawieraja^ce korekty i wyjasnienia dotycza^ce przychodow podlegajapych wyiajczeniu w roku
2012 oraz danych zawartych w wierszach XXIV - sposob fmansowania splaty dlugu.

Projekt uchwaly o wieloletniej prognozie finansowej sporzajdzono w szczegolowosci
okreslonej w art. 226 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fmansach publicznych. W
uchwale zawarto objasnienie przyjejych wartosci.

W zalaj^zniku do wieloletniej prognozy finansowej wskazano przedsiewzi^cia, ktore
jednostka b^dzie realize wac w latach 2011-2013. Struktura zalacznika z przedsiewzi^ciami
spelnia wymogi art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Dane zawarte w projekcie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2011 zgodne 33. z
danymi zawartymi w projekcie uchwaly budzetowej Gminy Popielow na 2011 rok w zakresie
wskazanym w art. 229 cyt. ustawy o finansach publicznych.

W zwiazku z norma_ z art. 121 ust. 2 oraz art. 85 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
Przepisy wprowadzaj^ce ustaw? o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1241) w
latach 2010-2013 do oceny mozliwosci splaty zobowia_zan maja^ zastosowanie zasady okreslone w
art. 169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr
249, poz. 2104 zezm.).



Wielkosc dlugu w latach 2011-2013 w stosunku do przewidywanych dochodow w tych
latach, stanowi maksymalnie 37,73% (2011 r.), a po uwzgle_dnieniu wylaj^zen z art. 170 ust. 3
wyniesie 33,83%, tym samym nie przekracza limitu 60% okreslonego w art. 170 ustawy o
finansach publicznych.

Z przedlozonej prognozy kwoty dlugu wynika, ze wielkosc obciajzenia budzetow lat 2011-
2013 splatq. rat zaciajpiiejych kredytow i pozyczek wraz z odsetkami, po uwzgl^dnieniu wyla_czen
z art. 169 ust. 3 stanowiajo maksymalnie 7,58% (2013 r.) przewidywanych dochodow, nie naruszy
limitu 15%, okreslonego w art. 169 ustawy o finansach publicznych.

*- Sklad Orzekaj^cy zauwaza, iz w latach 2014-2022 Gmina Popielow spelnia relacje,
o ktorych mowa w art. 243 oraz art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych.

Zgodnie z art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 Przepisy wprowadzaja_ce ustawy
o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 z pozn. zm.) do wieloletniej prognozy
finansowej Wojt zala^czyl informacje^ o relacji dlugu wyliczonego wedle wskaznika wynikajqpego
z art. 243 u.f.p.

W swietle powyzszego Sklad Orzekajaj^y wydal opini? jak w sentencji.

Zgodnie z art. 246 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, uchwala niniejsza podlega
opublikowaniu na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostejie
do informacji publicznej (DzU Nr 112, poz. 1198, z pozn. zm).

Na podstawie art. 20 ust. 1 powolanej na wstejie ustawy o regionalnych izbach
obrachunkowych, od niniejszej opinii sluzy odwolanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od
dnia dor^czenia uchwaly.

Przewodnicz^cy Skladu
Orz^k^j^cego

Wojciech Ortowski


