
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W OPOLU

Uchwała nr 5212013
z dnia 6 lutego 2013 r. Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

Na podstawie art. 13 pkt 10 t art. 19 ust. 2 ustawy z dnia7 puździernika 1992 r. o regionalnych
izbach obrachuŃolvych (tekst jedno|iĘ - Dz. U, z 2012 t' poz. 1 1 13), w zvńęku z art. 230 ust.4
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr I57, poz. 1240 ze zm.),
Skład orzekający Regionalnej Izby obrachunkowej w opolu w osobach:

Woj ciech orłowski - przewodnrczący'
Arkadiusz Talik.
Jan Uksik,

op in i u j e  pozy t ywn ie

prawidłowośó planowanej kwoĘ długu w więloletniej prognozie finansowej Gminy Dobrzęn
Wielki.

Uzasadn i en i e

Do Regionalnej Izby obrachunkowej w opolu doręczono uchwałę nr XXYl240l201f Rady
Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 grudnia 2012 r' w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej. Uchwała określa m.in. prognozę kwoĘ długu na|ata2013 -202f oruz relację długu
do dochodów budżetowych.

Stosownie do treści przepisu art. I2I ust. 2 oraz art. 85 ustawy z dnta f7 sierpnia 2009 r.
Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, w 2013 roku mają zastosowanie prze-
pisy art. 169 i art.170 ustawy z dnia30 czerwcaf005 r. o finansach publicznych(Dz.U.m249,
poz, 2104 ze zm,), natomiast od20l4 roku obowtązywać będą przepisy art. 243 i art' 244 ustawy
z dniaf7 sierpnia2009 r. o finansach publicznych(Dz. U. nr 157, poz.1240 ze zm.).

Prognoza zal<Łada, Że na koniec 2013 r. dług Gminy Dobrzeń Wielki wyniesie 18.000.000 zł.
Wielkość długu w 2013 r. w stosunku do przewid1łvanych dochodów w tym roku stanowić bę-
dzte 26,18 oń i nie przekoczy limitu 60 % określonego w art' 170 ustawy.

WielkośÓ obciąŻenia w 2013 r. budietu spłatą zaciągnięĘch rat kredytów t poŻyczek z odset-
kami stanowiąc 5,84 oń przewidywanych dochodów, nie przekroczy limitu 15 % dochodów,
określonego w art. t69 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

W latach f014 - 2022 będą spełnione przepisy art, 243 i art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia
f009 r. o finansach publicznych.

W tym stanie Skład orzekający postanowił jak w sentencji.

Zgodnie ź. art. 246 ust f , w związku z art. 23O ust. 4, ustawy o finansach publicznych, niniej-
sza opinia jest publikowana przezjednostĘ samorządu terytorialnego w terminie 7 dni od dnia
ottzpania od regionalnej izby obrachunkowej, na zasadach określonych w ustawie z dnia
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 1lŻ,poz. |I98 ze zm.).



Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnychizbach obrachunkowych, od uchwały Składu
orzekającego słuzy odwołanię do Kolegium Regionalnejlzby obrachunkowej w opolu w termi-
nie 14 dni od dnia doręczenia uchwałv.

Przewodniczący
Składu Qłsęekającego


