
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W OPOLU

Uchwaia nr 559/2010
Skladu Orzekajajsego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

z dnia 8 grudnia 2010 r.

w sprawie opinii o mozliwosci sfinansowania deficytu okreslonego w projekcie uchwafy
budzetowej Gminy Popielow na 2011 r.

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) w zwiazku z art. 246 ust. 1 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,), Sklad Orzekajacy Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu w osobach:

1. Jan Uksik - przewodnicza_cy
2. Grzegorz Czarnocki
3. Woj ciech Orlowski

p o s t a n a w i a

pozytywnie zaopiniowac mozliwosc sfinaasowariia-4eficytu okr-eslonegQ_w.proj.ekci£ uchwaly
budzetowej Gminy Popielow na 2011 rok.

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

Zgodnie z obowiajzkiem wynikaj^cym z art. 238 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,
Wojt Gminy Popielow przedlozyl Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu celem zaopiniowa-
nia projekt uchwaly budzetowej Gminy Popielow na 2011 r.
W projekcie budzetu na 2011 rok zaplanowano:
- dochody ogolem w wysokosci 26.751.334 zl,
- przychody budzetu w wysokosci 9.317.234 zl,
- wydatki ogolem w wysokosci 29.779.520 zl,
- rozchody budzetu w wysokosci 6.289.048 zl.

Planowany w projekcie deficyt w wysokosci 3.028.186 zl zostanie wg projektu uchwaly po-
kryty przychodami pochodza^cymi z zacia^nietych pozyczek i kredytow. Okreslenie zrodel fman-
sowania deficytu uwzgl^dnia dyspozycje art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych, wskazujajsych enumeratywnie rodzaje przychodow, z ktorych mozliwym jest finan-
sowanie deficytu.

W zwiazku z normq. z art. 121 ust. 2 oraz art. 85 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy
wprowadzaja^ce ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1241) w latach
2010-2013 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.).

Zgodnie z art. 170 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych l^czna
kwota dlugu jednostki samorzaxlu terytorialnego w trakcie roku budzetowego na koniec kwartalu
nie moze przekraczac 60% pianowanych w danym roku budzetowym dochodow tej jednostki,



a zgodnie z ust. 1 cyt. art. 170 laczna kwota dlugu jednostki samorzadu terytorialnego na koniec
roku budzetowego nie moze przekraczac 60% wykonanych dochodow ogolem tej jednostki
w tym roku budzetowym.

Jak wynika z art. 170 ust. 3 cyt. ustawy ograniczeii o ktorych mowa w ust. 1 i 2 nie stosuje
si? do emitowanych papierow wartosciowych, kredytow i pozyczek zaciagnietych w zwiajzku
z umowa_ zawarta_ z podmiotem dysponuja_cym srodkami, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3.

Wedlug informacji zawartej w prognozie kwoty dlugu Gminy Popielow sporzajizonej na lata
2011-2022 przedstawionej wraz z projektem uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy
fmansowej, przewidywana kwota dlugu Gminy na dzien 31 grudnia 2011 r. wyniesie
w stosunku do planowanych dochodow budzetowych roku 2011 37,7% a po uwzgl^dnieniu
wylajozen, o ktorych mowa w art. 170 ust. 3 stanowic b?dzie ok. 33,8%. Powyzsze nie narusza
przepisow ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

Zaplanowana w projekcie budzetu wielkosc splat kredytow i pozyczek wraz z odsetkami oraz
wydatkami z tytuhi por^czen po uwzgl^dnieniu wyla_czen, o ktorych mowa w art. 169 ust. 3 sta-
nowic b^dzie ok. 5,0% prognozowanych dochodow budzetowych, a zatem spelniony jest wymog
prawny.zawarty w art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych ograniczajaj^y mozliwosc wiel-
kosci splaty w danym roku budzetowym rat kredytow i pozyczek wraz z naleznymi w danym roku
odsetkami od tych kredytow i pozyczek oraz por^czeniami do wysokosci 15% planowanych na
dany rok budzetowy dochodow.

W swietle powyzszego Sklad Orzekajajoy wydal opini? jak w sentencji.

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

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

Przewodnicz^cy
)ra;ekaj
w
Uksik


