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REGIONALNA TZBA OBRACHUNKOWA
W OPOLU

Uchwała nr 74412011
z dniaf7 grudnia}}Il t, Składu orzekającego

Regionalnej lzby Obrachunkowej w Opolu

Na podstawie art. 13 pkt If i art.19 ust. 2 ustawy z dnia7 paŹdziemlka I99f r. o regionalnych

izbach obrachunko!\Ych (DzU z 2OOII, nr 55, poz. 577 ze zm'), w związku z art. 230 ustawy

z dtia27 sierpniazoiog r. o finansach publicznych (DzU tt I57,poz. 1240 ze zm.), Skład Orze-

kający Regionalnej lzby obrachunkowej w opolu w osobach:

Woj ciech orłowski _ przewodniczący,
Aleksandra Bieniaszewska,
Arkadiusz Talik,

op in iu je  PozYtYwn ie

projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobrzeń Wielki na lata

2012 -2025.

Uzasadn i en i e

Do Region a1nej lzby obrachunkowej w opolu doręczono projekt uchwały Rady Gminy Do-

brzetl'Wielki w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej , zawterającej postanowie-

nie o uchwaleniu wieloletniej prognozy finansowej oraz prognozy kwoty długu na Iata

2012 - 2025.
Projekt uchwały o wieloletniej prognozie finansowej sporuądzono w szczegółowoŚci określo-

nej w art,2f6ustawy z dniaf7 sićrpn\a}OO9 r, o finansach publicznych. W załączniku do wielo-

letniej prognozy finansowej wskazano informację o relacji długu wyliczonego wedle wskaźnika'

*yr,ikaJą"ego , treści art. f43 ustawy, w związku z art. I22 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpria

zóog i. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (DzU nr I57, poz. If4I

ze zm.).Projekt nie zau,ierawykazu przedsięwzięÓ, gdyŻjak wynika z objaśnień' Gmina nie po-

siada wieloletnich programów' projektów Iub zadan.

Zgodnie ztreścląprzepisu art, IfI ust. 2 oraz art.85 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę

o fińnsach publicznych w latach }OIO - f0I3 majązastosowanie przepisy art. 169 i art. I70

ustawy z dnia 30 czerwca 2OO5 r. o finansach publicznych (DzU nt f49, poz.2104 ze zm'), na-

tomiast od2014 roku obowiązyvvaćbędąprzepisy art. 243 iart'244ustawy zdniaLl sierpnia

2009 r. o finansach publicznych (DzU nr I57,poz' If40 ze zm')'

Na konire f11f r. prognoza za?Jadawielkośó długu w kwocie f6.667.200 zł. Wielkość długu

w latach 2012 _20B:w stosunku do przewidywanych dochodów w Ęch \atach, stanowió będzie

maksymalnie 46,38 % (w fOIf r.) i nie przekroczy limitu 60 % określonego w art' 170 ustawy.
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Wielkośó obciążenia budzetów lat 2OI2 - 2013 spłatą zacięniętych rat laedytów i poĘczek

z odsetkami, stanowiąc maks}'rnalnie 7'37 % (w 2013 r.) przewid1.wanych dochodów,

nie przekroczy limitu 15 % dochodów, określonego w art. 169 ustawy z dtia3} czerwca2005 r.

o finansach publicznych.
Z przedłoŻonych danych dotyczących ksŹahowania się budzetu Gminy w latach 2014 - 2025

wynika' Żebędąspełnione przepisy art.243 i art.244 ustawy z dniaL7 sierpnia}}}9 r. o finan-

sach publicznych.
w Ę/m stanie Skład orzekĄący postanowił jak w sentencji.

Zgodnie z art. f46 ust 2, w związku z art.230 ust. 3, ustawy o finansach publicznych, niniejsza

opinia jest publikowana ptzez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie 7 dni od dnia

oirrymania od regionalnej izby obrachunkowej, na zasadach określonych w ustawie z dnia

6 września 2OOI r. o dostępie do informacji publicznej (Dz{J nr IIf,poz.1198 ze zm.)'

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, od niniejszej

uchwĄ Składu OtzekĄącego słuzy odwołanie do Kolegium Regionalnej lzby obrachunkowej

w opolu w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

Przewodniczący
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