REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W OPOLU
Uchwala nr 523/2014
Sktadu Orzekaj^cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
z dnia 10 grudnia 2014 r.
w sprawie opinii o przedlozonym projekcie uchwaty w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Popielow.
-*

Na podstawie art. 13 pkt 12 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1113 ze zm.) w zwi^zku
z art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fmansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r.
poz. 885 ze zm.), Sklad Orzekaj^cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dsobach:
Klaudia Stelmaszczyk - przewodnicz^ca
Aleksandra Bieniaszewska
Magdalena Przybylska
postanawia
pozytywnie zaopiniowac przedlozony projekt uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Popielow na lata 2015-2020.

Uzasadnienie
Zgodnie z obowiqzkiem wynikaj^cym z art. 230 ust. 2 pkt 1 oraz ust. 9 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Wojt Gminy Popielow przedlozyl Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Opolu celem zaopiniowania projekt uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Popielow na lata 2015 - 2020 wraz z wykazem przedsiewzi^c oraz prognozq
kwoty dlugu.
Projekt uchwaly o wieloletniej prognozie finansowej sporzaxlzono w szczegolowosci
okreslonej w art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
W zalaczniku do wieloletniej prognozy finansowej wskazano przedsiewzi^cia, ktore jednostka
b^dzie realizowac. Struktura zal^cznika spelnia wymogi okreslone art. 226 ust. 3 ustawy o
finansach publicznych.
W wieloletniej prognozie finansowej na rok 2015 okreslono dochody w kwocie ogolem
22 884 651 zl, w tym dochody biezace w wysokosci 21 498 024 zl oraz dochody majatkowe w
kwocie 1 386 627 zl. Wydatki w kwocie ogolem 23 143 368 zt uj^to z wyodrebnieniem
wydatkow biez^cych w wysokosci 20 034 868 zl i maj^tkowych w wysokosci 3 108 500 zl.
Uwzgledniaj^c wskazane w uchwale dane, jednostka na 2015 rok zaplanowala deficyt budzetowy
w wysokosci 258 717 zl. W wieloletniej prognozie okreslono przychody budzetu w wysokosci
1 657 844 oraz rozchody budzetu w wysokosci 1 399 127 zl.
Odnosz^c sie^ do powyzszego nalezy stwierdzic, iz dane zawarte w projekcie wieloletniej
prognozy finansowej na rok 2015 zgodne s^ z danymi zawartymi w projekcie uchwaly
budzetowej w zakresie wskazanym w art. 229 cyt. ustawy o finansach publicznych.
Wraz z wieloletni^ prognozy finansow^ przedlozono prognozy kwoty dlugu na lata 20152026.

Sklad Orzekajacy stwierdza na podstawie przedlozonych dokumentow, uwzgl^dniajac
dyspozycj^ art. 230 ust. 3 zd. 1 ustawy o finansach publicznych, ze w latach 2015-2026 Gmina
Popielow spelnia relacje, o ktorych mowa w art. 243 oraz art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych.
W swietle powyzszego Sklad Orzekajacy wydal opinie jak w sentencji.
Zgodnie z art. 230 ust. 3 zd. 2 w zwiazku 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 dostejne do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198, z pozn. zm).
Na podstawie art. 20 ust. 1 powolanej na wstejpie ustawy o regionalnych izbach
obrachunkowych, od niniejszej opinii sluzy odwolanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od
dnia doreczenia uchwaly.

Przewpdniczqca
Skladu Orzekaj^cego
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Klaudia Sielmaszczyk

