
REGIONALNA TZBA OBRACHUNKOWA
W OPOLU

Uchwała nr 59lf0IL
z dnia 9 lutego 20II r. Składu orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu w wieloletniej prognozie finan-
sowej Gminy Dobrzeń WielW

Napodstawie art. 13 pkt 10 i art. 19 ust.2 ustawy zdnia7 puŹdziernika1992 r. o regional-

nych izbach obrachunkowych (Dz.U. z f00h. nr 55, poz. 577 ze zm.), w zwiry'ku z art. 230

ustawy z dnia f7 sierpnta fOOg r. o finansach publicznych (Dz.U. nr I57 , poz. 1240 ze zm.),

Skład orzekający Regionalnej Izby obrachunkowej w opolu w osobach:
Woj ciech orłowski - przewodniczący,
Grzegorz Czarnockt,
Arkadiusz Talik.

op i n i u j e  pozy tYwn ie

prawidłowośÓ planowanej kwoty długu na|ataf01I . 20f5 w wieloletniej prognozie finanso-

wej Gminy Dobrzeń Wielki.

Uzasadn ien ie -

W dniu 10 stycznia 2OII r. doręczono do Regiona|nej lzby obrachunkowej w opolu

uchwałę nr IIIII4II0 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. Uchwała określa m'in. prognozę kwoty dtugu

na|atazoll - 2025, relację długu do dochodow budzetowych orazwkaz przedsięwzięÓ prze-

widzianych do realizacii w tym okresie.

Zgodnie z treściąprzepisu art. I2I ust. 2 oraz art. 85 ustawy z dnia f7 sierpnta 2009 r'

Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, w latach f0I0 - 2013 majązasto-

sowanie przepisy art. 169 i art. t7O ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

(Dz.tJ. nr 249, poz, flO| ze zm.), natomiast od 2014 roku obowią7yrvaó będą przepisy

art. 243 i art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia f009 r. o finansach publicznych (Dz.U. m I57,

poz.1240 ze zm.).

Uchwalona prognoza zak<łada dług Gminy na koniec f}II r. w kwocie 2I.334.000 zt',

Wielkość długu w latach 20II _ 2OI3, w stosunku do przewidywanych dochodów w tych la-

tach, stanowió będzie maksyrnalnie 51,56 % (w 2012 t.) i nie przekroczy limitu 60 % okręślo-

nego w art. 170 ustawy.

Wielkośó obciążenia budzetów lat 2OII - 2013 spłatą zaciryniętych rat kred1.tów i po,ry-

częk z odsetkami, stanowiąc maksymalnię 4,62 % (w 20t3 r,) przewidywanych dochodów,

nie przekroczy limitu 15 % dochodów, określonego w art. 169 ustawy z dnia 30 częrwca

f005 r. o finansach publicznych.



Z przedłoionych danych dotyczących kształtowania się budzetu Gminy w latach

2OI4 - f025 v"rynika, Że będą spełnione przepisy art. 243 i art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych.

W tym stanie Skład orzekający postanowił jak w sentencji.

Zgodnie z ait. 246 ust 2, w związku z art. 230 ust. 4, ustawy o finansach publicznych, ni-

niejsza opinia jest publikowana przezjednostkę samorządu terytorialnego w terminie 7 dni

od dnia otrzymanta od regiona|nej izby obrachunkowej, na zasadach określonych w ustawie

z dnia 6 września 2O0l r, o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. w II2, poz, II98

ze zm.).

Na podstawię art. 20 ust' 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, od uchwały

Składu orzekającego służy odwołanie do Kolegium Regionblnej lzby Obrachunkowej w opo-

lu w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwĄ.

Przewodniczący
Składg orzekającego
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