REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W OPOLU
Uchwala nr 85/2012
Skiadu Orzekaj^cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
z dnia 15 lutego 2012 r.
w sprawie opinii o prawidtowosci planowanej kwoty dlugu Gminy Popielow
Na podstawie art. 13 pkt 10 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 r. o regionalnych
izbach obrachunkowych (DzU z 2001 r. 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. 1241; z 2010 r. DzU nr 238, poz. 1578) w
zwi^zku z art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU nr 157,
poz. 1240, z 2010 r. nr 28, poz. 146, nr 96, poz. 620, nr 123, poz. 835, nr 152, poz. 1020, nr 238,
poz. 1578, nr 257, poz. 1726), Sktad Orzekajacy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w
osobach:
Grzegorz Czarnocki - przewodniczacy,
Aleksandra Bieniaszewska,
Klaudia Stelmaszczyk,
postanawia
pozytywriie zaopiniowacTplanowan^ kwote dfugu Gminy Popielow
Uzasadnienie
W dniu 10 stycznia 2012 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doreczono uchwafy
Rady Gminy Popielow o nr XIII/89/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielow oraz uchwale nr XIII/90/2011 z dnia 29 grudnia
2011 r. w sprawie uchwalenia budzetu gminy na 2012 rok. Uchwala w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej zawiera prognoze kwoty dlugu na lata 2012-2032, ktora na podstawie art.
230 ust. 4 ustawy o finansach publicznych podlega zaopiniowaniu przez Regionalna^ Izbe
Obrachunkow^.
Sklad Orzekajacy ustalil co nastepuje.
1. Prognozowana na koniec 2012 r. wielkosc dlugu w kwocie 13.091.003,57 zl, wynika z danych
dotycz^cych zadluzenia na koniec 2011 r. oraz wielkosci przychodow i rozchodow z
zaplanowanych w uchwale budzetowej na 2012 r. Realnosc tych wielkosci skonfrontowano z
danymi w zakresie dochodow i wydatkow zawartymi w sprawozdaniach Rb-27S i Rb-28S za
grudzien 2011 r.
2. W zwia^zku z norma^ z art. 121 ust. 2 oraz art. 85 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy
wprowadzaj^ce ustawe o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1241) w latach
2012-2013 do oceny prawidlowosci kwoty dlugu i jej splat 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 ze zm.).
3. Stosownie do art. 170 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, l^czna
kwota dlugu jednostki samorz^du terytorialnego w trakcie roku budzetowego na koniec

kwartalu nie moze przekraczac 60% planowanych w danym roku budzetowym dochodow tej
jednostki, a zgodnie z ust. 1 cyt. art. 170 l^czna kwota dlugu jednostki samorzadu
terytorialnego na koniec roku budzetowego nie moze przekraczac 60% wykonanych dochodow
ogoiem tej jednostki w tym roku budzetowym. Zgodnie z dyspozycja^ art. 170 ust. 3 ustawy o
finansach publicznych ograniczen, o ktorych mowa w art. 170 ust. 1 i 2, nie stosuje si 9 do
emitowanych papierow wartosciowych, kredytow i pozyczek zaci^ganych w zwi^zku z umow^
zawart^ z podmiotem dysponuja_cym srodkami, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 ustawy.
Wielkosc dlugu w latach 2012- 2013 w stosunku do przewidywanych dochodow w tych latach,
po uwzgl^dnieniu wyl^czen, o ktorych mowa w art. 170 ust. 3 stanowi maksymalnie 38,96 %
(2012 r.) i nie przekracza limitu 60% okreslonego w art. 170 ustawy o finansach publicznych.
4. Z przedlozonej prognozy kwoty dlugu wynika, ze wielkosc obciazenia budzetow lat 2012 2013 splata^ zaci^gni^tych rat kredytow i pozyczek wraz z odsetkami po uwzgl^dnieniu
wyl^czen, o ktorych mowa w art. 169 ust. 3 ustawy stanowi^c maksymalnie 8,10 % (2013 r.)
przewidywanych dochodow spelnia wymog prawny zawarty w art. 169 ustawy o finansach
publicznych, ograniczaj^cy mozliwosc wielkosci splaty w danym roku budzetowym tytulow
dluznych do wysokosci 15% planowanych na dany rok budzetowy dochodow jednostki
samorzadu terytorialnego.
5. Sklad Orzekaj^cy zauwaza, iz w latach 2014-2032 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. 246 ust. 2 w zw. z art. 230 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, uchwala
niniejsza podlega opublikowaniu na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o
dostepie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198, z pozn. zm.).
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, od niniejszej
uchwaly Skladu Orzekaj^cego sluzy odwolanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Opolu w terminie 14 dni od dnia dor^czenia uchwaly.

Przewodnicz^cy
Skladu Orzekaj^cego/
Grzegorz Czarnocki

