
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOW A
W OPOLU

Uchwala ill 532/2010
z dnia 8 grudnia 2010 r. Skladu Orzekaj qcego

Regiona1nej Izby Obrachunkowej w Opolu

w sprawie opinii 0projekcie uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Komprachcice na lata 2011 -2014

N a podstawie art. 13 pkt 12 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 r. 0 regionalnych
izbach obrachunkowych (DzU z 2001r. ill 55, poz. 577 ze zm.), w zwiqzku z art. 230 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (DzU ill 157, poz. 1240 ze zm.), Sklad Orze-
kajqcy Regiona1nej Izby Obrachunkowej w Opo1u w osobach:

Wojciech Orlowski - przewodnicz'tcy,
Grzegorz Czarnocki,
Jan Uksik,

opiniuje pozytywnie

projekt uchwaly w sprawle wieloletniej prognozy finansowej Gminy Komprachcice na lata
2011 - 2014.

W dniu 15 listopada br. dor~czono do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu projekt
uchwaly Rady Gminy Komprachcice w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
okreslaj'tcej na lata 2011-2014 m.in. prognoz~ kwoty dlugu oraz wykaz przedsi~wzi~c przewi-
dzianych do realizacji. Pismem Fn. 3364-81/10 z dnia 7 grudnia br. W6jt Gminy Komprachcice
przedlozyl skorygowan't prognoz~ finansow't.

Projekt uchwaly 0 wieloletniej prognozie finansowej sporz'tdzono w szczeg610wosci okreslo-
nej wart. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych. W zal'tczniku do wielo-
letniej prognozy finansowej wskazano przedsi~wzi~cia, kt6re b~d't realizowane w latach
2011 - 2014 oraz informacj~ 0 relacji dlugu wyliczonego wedle wskaznika, wynikaj'tcego z tre-
sci art. 243 ustawy, w zwi'tzku z art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy
wprowadzaj'tce ustaw~ 0 finansach publicznych (DzU ill 157, poz. 1241 ze zm.). Ponadto, pro-
jekt zawiera objasnienia do przyj~tych wartosci.

Zgodnie z tresci't przepisu art. 121 ust. 2 oraz art. 85 ustawy Przepisy wprowadzaj'tce ustaw~
o finansach publicznych w latach 2010 - 2013 maj't zastosowanie przepisy art. 169 i art. 170
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.o finansach publicznych (Dz.U. ill 249, poz. 2104 ze zm.), na-
tomiast od 2014 roku obowi'tzywac b~d't przepisy art. 243 i art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. 0 finansach publicznych (Dz.U. ill 157, poz. 1240 ze zm.).

Na koniec 2011 r. prognoza zaklada wielkosc dlugu w kwocie 5.176.399 zl. Wielkosc dlugu
w latach 2011 - 2013 w stosunku do przewidywanych dochod6w w tych latach stanowic b~dzie
maksymalnie okolo 19,4 % (w 2011 r.) i nie przekroczy limitu 60 % okreSlonego wart. 170 usta-
wy.



Wielkosc obci'tzenia budzet6w lat 2010 - 2013 sp1at't zaci~ni~tych rat kredyt6w i pozyczek
z odsetkami, stanowi'tc maksymalnie okolo 14,6 % (w 2011 L) przewidywanych dochod6w,
nie przekroczy limitu 15 % dochod6w, okreslonego wart. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 L
o finansach publicznych.

W tym stanie Sklad Orzekaj'tcy postanowil jak w sentencji.

Zgodnie z art. 246 ust 2, w zwi'tzku z art. 230 ust. 3, ustawy 0 finansach publicznych, niemniej-
sza opinia jest publikowana przez jednostk~ samorz'tdu terytorialnego w terminie 7 dni od dnia
otrzymania od regionalnej izby obrachunkowej, na zasadach okreslonych w ustawie z dnia
6 wrzesnia 2001 L 0 dost~pie do informacji publicznej (DzU ill 112, poz. 1198 ze zm.).

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy 0 regionalnych izbach obrachunkowych, od niniejszej
uchwaly Skladu Orzekaj'tcego sluzy odwolanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Opolu w terminie 14 dni od dnia dor~czenia uchwaly.

Prze~~~cz~cy
Skladu ~kaj~Cego

WOjCl\:.dz Orlowski


