
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W OPOLU

Uehwala nr 649/2012
Skladu Orzekaj^cego Regionalnej Izby Obrachimkowej w Opolu

z dnia 14 gradnia 20] 2 r.

M- sprawie opinii o przedlozonym projekcie uchwaty o wieloletniej prognozie finanscrwej Gminy
Popielow

Na podstawie art. 13 pkt 12 i art. 19 list. 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (DzU z 2012 r. poz. 1113) w zwiazku z art. 230 ust. 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 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, nr 238, poz. 1578,
nr 257, poz. 1726; z 2011 r. nr 185, poz. 1.092, nr 201, poz. 1183, nr 234, poz. 1386, nr 240, poz.
1429, nr 291, poz. 1707), Sklad Orzekajacy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
w osobach:

Grzegorz Czarnocki - przewodniczacy,
Magdalena Przybylska,
Jan Uksik,

p o s t a n a v v i a

pozytywnic zaopiniowac przedlozony projekt uchwaty o wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Popielow na lata 2013-2016.

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

Zgodnie z obowiazkiem wynikajaeym z art. 230 ust. 2 pkt I ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych, Wqjt Gminy Popielow przedtozyl Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Opolu celem zaopiniowania projekt uchwaly o wieloletniej prognozie
finansowej Gminy Popielow na lata 2013 - 2016 vvraz z wykazem przedsiewziec oraz prognoz^
kwoty (fiugu na lata 2013-2026.

Projekt uchwaly o wieloletniej prognozie finansowej sporzadzono w szczegolowosci
okreslonej w art. 226 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
W zalaczniku do wieloletniej prognozy finansowej wskazano przedsiewziecia, ktore jednostka
b^dzie realizowac w latach 2013-2016. Struktura zalacznika z przedsiewzieciami spetnia wymogi
art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

W wieloletniej prognozie finansowej na rok 2013 okreslono dochody w kwocie ogolem
24.155.861 zl, w tym dochody biezace w w>'sokosci 20.237.430 zl oraz dochody majatkowe w
kwocie 3.918.431 zl. Wydatki w kwocie ogolem 24.401.589 zl ujeto z wyodrebnieniem
wydatkow biezacych w wysokosci 19.160.719 zt oraz majatkowyeh w wysokosci 5.240.870 zl.
Uwzgledniajac wskazane w uchwale dane jednostka na 2013 rok zaplanowala deficyt w kwocie
245.728 zl.

W wieloletniej prognozie na rok 2013 okreslono przychody w lacznej kwocie 4.260.647 zl
oraz rozchody w wysokosci 4,014.919 zl.

Odnoszac si? do powyzszcgo nalezy zauwazyc. Iz dane zawarte w projekcie wieloletniej
prognozy finansowej na rok 2013 zgodne s^ z danymi zawartymi w projekcie uchwaly
budzetowej w zakresie wskazanvm w art. 229 cyt. ustawy o finansach publicznych.



Wraz z wieloletnia^ prognozy finansowa_ przedlozono prognoze_ kwoty dlugu na lata
2013-2026.

W zwiazku z norma z art, 121 list. 2 oraz art. 85 usta\vy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
Przcpisy wprowadzajq.ce ustawe o finansach publicznych (Dz.IJ. z 2009 r. nr 157, poz. 1241) w
roku 2013 do oceny mozliwosci splaty zobowiazafi majcj zastosowanie zasady okreslone w art.
169 i ait, 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249,
poz. 2104 ze zm.).

Wielkosc diugu w roku 2013 w stosunku do przewidywanego dochodu w tym roku,
stanowi 42,80%, tym samym nie przekracza limitu 60% okreslonego w art. 170 ustawy o
finansach publicznych.

Z przedtozonej prognozy kwoty dlugu wynika, ze wielkosc obciazema budzetu w roku
2013 sptatq zaciagni^tych rat kredytow i pozyczek wraz z odsetkami, staiiowiqc, po
uwzglfdnieniu przewidzianych przepisami prawa wylaczeti, 3,67% przewidywanych docliodow,
nie narusza limitu 15%, okreslonego w art. 169 ustawy o finansach publicznych.

Sklad Orzekajacy zauwaza, iz w latach 2014-2019 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 wprowadzaJ3.ce ustaw?
o fmatisach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 z pozn, zm.) do wieloletniej prognozy
fmansowej Wqjt zalaczyi informacje o relacji dlugu wyliczonego vvedle wskaznika wyniJcaj^cego
z art. 243 u.f.p.

W swietle powyzszego Sklad Orzekajacy 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 dost^pie
do informacji publicznej (DzU Nr 112, poz. 1198, z pozn. zm).

Na podstawie art. 20 ust. 1 powotanej na wstepie usta\v}f o regionalnych izbach
obrachunkowych, od niniejszej opinii sluzy odwolanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od
dnia doreczenia uchwaly.

Przewodnicz^cy Skladu

_ ;'•••. •„>:./'

Gikeg^rz Czarnocki


