REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W OPOLU
Uchwala nr 551/2011

Skladu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
z dnia 6 grudnia 2011 r.
w sprawie opinii o przedlozonym projekcie uchwaly o wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Gorzów Slaski
Na podstawie art. 13 pkt 12 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (DzU z 2001r. nr 55, poz.577; zm. DzU nr 154, poz.
1800; z 2002 r. DzU nr 113, poz. 984; z 2003 r. DzU nr 149, poz.1454; z 2004 r. nr 273, poz.
2703; z 2005 r. nr 14, poz. 114, nr 64, poz. 565; z 2009 r. nr 157, poz. 1240) w zwiazku z art. 230
ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz.
1240; z 2010 r. nr 28, poz. 146; nr 96, poz. 620; nr 123, poz. 835; nr 152, poz. 1020; nr 238, poz.
1578; nr 257, poz. 1726), Sklad Orzekajacy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w
osobach:
1. Grzegorz Czamocki - przewodniczacy
2. Aleksandra Bieniaszewska
3. Klaudia Stelmaszczyk

postanawia
pozytywnie zaopiniowac projekt uchwaly o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gorzów
Slaski na lata 2012-2015.

Uzasadnienie
Zgodnie z obowiazkiem wynikajacym z art. 230 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych, Burmistrz Gorzowa Slaskiego przedlozyl Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Opolu celem zaopiniowania projekt uchwaly o wieloletniej prognozie
finansowej Gminy Gorzów Slaski na lata 2012 - 2015 wraz z wykazem przedsiewziec oraz
prognoza kwoty dlugu na lata 2012-2022.
Projekt uchwaly o wieloletniej prognozie finansowej sporzadzono w szczególowosci
okreslonej w art. 226 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
W zalaczniku do wieloletniej prognozy finansowej wskazano przedsiewziecia, które jednostka
bedzie realizowac w latach 2012-2015. Struktura zalacznika z przedsiewzieciami spelnia wymogi
art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
W wieloletniej prognozie finansowej na rok 2012 okreslono dochody w kwocie ogólem
19.854.466 zl, w tym dochody biezace w wysokosci 18.088.677 zl oraz dochody majatkowe w
kwocie 1.765.789 zl. Wydatki w kwocie ogólem 20.464.466 zl ujeto z wyodrebnieniem
wydatków biezacych w wysokosci 17.212.366 zl oraz majatkowych w wysokosci 3.252.100 zl.
Uwzgledniajac wskazane w uchwale dane jednostka na 2012 rok zaplanowala deficyt budzetowy
w kwocie 610.000 zl.
W wieloletniej prognozie na rok 2012 okreslono przychody w wysokosci 2.000.000 zl
oraz rozchody w wysokosci 1.390.000 zl.
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Odnoszac sie do powyzszego nalezy zauwazyc, iz dane zawarte w projekcie wieloletniej
prognozy finansowej na rok 2012 zgodne sa z danymi zawartymi w projekcie uchwaly
budzetowej w zakresie wskazanym w art. 229 cyt. ustawy o finansach publicznych.
Wraz z wieloletnia prognoza finansowa przedlozono prognoze kwoty dlugu na lata
2012-2022.
W zwiazku z norma z art. 121 ust. 2 oraz art. 85 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
Przepisy wprowadzajace ustawe o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1241) w
latach 2012-2013 do oceny mozliwosci splaty zobowiazan maja zastosowanie zasady okreslone w
art. 169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr
249, poz. 2104 ze zm.).
Wielkosc dlugu w latach 2012-2013 w stosunku do przewidywanych dochodów w tych
latach, stanowi maksymalnie, po uwzglednieniu wylaczen z art. 170 ust. 3 wyniesie 46,3 %, tym
samym nie przekraczalimitu 60% okreslonego w art. 170 ustawy o finansach publicznych.
Z przedlozonej prognozy kwoty dlugu wynika, ze wielkosc obciazenia budzetów lat 20122013 splata zaciagnietych rat kredytów i pozyczek wraz z odsetkami, po uwzglednieniu wylaczen
z art. 169 ust. 3 stanowiac maksymalnie 8,8 % (2013 r.) przewidywanych dochodów, nie naruszy
limitu 15%, okreslonego w art. 169 ustawy o finansach publicznych.
Sklad Orzekajacy zauwaza, iz w latach 2014-2022 Gmina Gorzów Slaski spelnia relacje,
o których mowa w art. 243 oraz art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych.
Zgodnie z art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 Przepisy wprowadzajace ustawe
o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 z pózno zm.) do wieloletniej prognozy
finansowej Burmistrz Gorzowa Slaskiego zalaczyl informacje o relacji dlugu wyliczonego
wedlug wskaznika wynikajacego z art. 243 u.f.p.
W swietle powyzszego Sklad Orzekajacy wydal opinie jak w sentencji.
Zgodnie 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 dostepie
do informacji publicznej (DzU Nr 112, poz. 1198, z póznozm).
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.

Przewodniczacy Skladu

2
~';;J;. Czarnocki
orzeka~ego

I

/

