REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W OPOLU
Uchwala nr 643/2014
Sktadu Orzekaj^cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
z dnia 15 stycznia 2015 r.
w sprawie opinii o prawidtowosci planowanej kwoty dlugu Gminy Popielow

Na podstawie art. 13 pkt 10 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2012 r., poz. 1113) w zwi^zku z art. 230 ust. 4
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publfcznych Dz.U. z 2013 r., poz. 855 ze zm.),
Sklad Orzekaj^cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w osobach:
1. Klaudia Stelmaszczyk - przewodnicz^ca
2. Aleksandra Bieniaszewska
3. Magdalena Przybylska
postanawia
pozytywnie zaopiniowac planowan^ kwote dhigu Gminy Popielow

Uzasadnienie

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dor^czono uchwaly Rady Gminy Popielow
z dnia 18 gradnia 2014 r. Nr III/8/2014 w sprawie uchwalenia budzetu gminy na 2015 rok oraz Nr
III/7/2014 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielow.
Uchwala w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zawiera prognozy kwoty dlugu,
ktora na podstawie art. 230 ust. 4 ustawy o finansach publicznych podlega zaopiniowaniu przez
regionaln^ izbe^ obrachunkow^.
Sklad Orzekaj^cy ustalil, co nastepuje:
W wieloletniej prognozie finansowej na rok 2015 okreslono dochody w kwocie ogotem
22884651,00 zl, w tym dochody biez^ce w wysokosci 21498024,00 zl oraz dochody
maja^tkowe w kwocie 1 386 627,00 zl.
Wydatki w kwocie ogolem 23 143 368,00 zl ujeto z wyodr^bnieniem wydatkow biez^cych
w wysokosci 20 034 868,00 zl oraz majajkowych w wysokosci 3 108 500,00 zl.
Uwzgledniaj^c wskazane w uchwale dane jednostka na 2015 rok zaplanowala deficyt
budzetowy w wysokosci 258 717,00 zl.
W wieloletniej prognozie na rok 2015 okreslono przychody w wysokosci 1 657 844,00 zl
oraz rozchody w wysokosci 1 399 127,00 zl.

Prognozowana na koniec 2015 r. wielkosc dlugu w kwocie 9 693 939,66 zl wykazana w
zal^czniku nr 1 do uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (kolumna nr 6), wynika z

danych dotyczacych zadluzenia na koniec 2014 r. oraz wielkosci przychodow i rozchodow z
rytulu kredytow, pozyczek, zaplanowanych w uchwale budzetowej na 2015 r.
Sklad Orzekajacy wskazuje, iz jak wynika z zaiacznika nr 1 do uchwaly w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej, kolumna 9.7 oraz kolumna 9.7.1, w latach 2015-2026 Gmina
Popielow spelnia relacje, o ktorych mowa w art. 243 oraz art. 244 ustawy o finansach
publicznych.

W swietle powyzszego Sklad Orzekajacy wydal opinie^ jak w sentencji.
Zgodnie z art. 246 ust. 2 w zwi^zku z art. 230 ust. 4 ustawy o finansach publicznych,
uchwala niniejsza podlega opublikowaniu na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 6 wrzesnia
2001 r. o dostepie do informacji publicznej (DzU. z 2014 r. poz. 782 z pozn. zm.).

Na podstawie art. 20 ust. 1 powolanej na wstepie ustawy o regionalnych izbach
obrachunkowych, od niniejszej opinii sluzy odwolanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od
dnia doreczenia uchwaly.

Przewoonicz^ca Skladu
oAfe
Klaudic ^Stelmaszczyk

