
UchwalaNrIV/13/2011

Skhulu Orzekaj^cego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroclawiu
z 2 lutego 2011 roku

w sprawie opinii o prawidlowosci planowanej kwoty dhigu przedstawionej w uchwale Nr III/11/10 Rady
Gminy Przeworno z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Przeworno na lata 2011-2016 oraz w uchwale Nr 111/12/10 Rady Gminy Przeworno z dnia 29

grudnia 2010 r. w sprawie budzetu Gminy Przeworno na rok 2011

Napodstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7pazdziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55,
poz. 577ze zm.) w zwiqzku z art. 230 ust. 4 ustawy z dnia27 sierpnia 2009 r. ofinansachpublicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240ze
zm.) oraz zarzqdzenia Nr 2/2010Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroclawiu z 1 lutego 2010 r. w sprawie powolania
przewodniczqcych i czlonkow Skladow Orzekajqcych w sprawach dotyczqcych jednostek samorzqdu terytorialnego i ich zwiqzkow
wchodzqcych wsklad Wojewodztwa Dolnoslqskiego, Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroclawiu postanowil:

wydac pozytywna^ opinie o prawidlowosci planowanej kwoty dhiguprzedstawionej w uchwale Nr HI/11/10
Rady Gminy Przeworno z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Przeworno na lata 2011-2016 orazw uchwale Nr m/12/10 Rady Gminy Przeworno z dnia 29 grudnia
2010 r. w sprawie budzetu Gminy Przeworno na rok 2011

Uzasadnienie

I. Obowi^zek przedstawienia przez regionaln^ izbe obrachunkowa^ na podstawie przyjetej przez jednostk?
samorzqdu terytorialnego wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwaly budzetowej opinii o prawidlowosci
planowanej kwoty dhigu wynika z art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fmansach publicznych
(Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm., dalej - ufp). Podstaw^ wydawania opinii jest ocena prawidlowosci
planowanej kwoty dhigu, a w szczegolnosci poziomu ksztahowania sie wskaznikow zadhizenia w okresie
splaty dhigu.
Zgodnie z art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzaj^ce ustawy o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 ze zm., dalej - wufp) indywidualny wskaznik wyznaczaj^cy
dopuszczalny poziom zadhizenia (relacja, o ktorej mowa w art. 243 ufp) bedzie obowi^zywal od 2014 roku.
Natomiast na podstawie art. 121 ust. 8 wufp do 2013 roku be,da, obowi^zywac wskazniki zadhizenia, o ktorych
mowa w art. 169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.
2104 ze zm., dalej - pufp), czyli tzw. wskazniki 15% i 60%. Przy obliczaniu ww. wskaznikow, na podstawie
art. 169 ust. 3 i art. 170 ust. 3 pufp (art. 243 ust. 3 ufp), stosuje sie wyl^czenia wowczas, gdy dhigzaciajmieto
w zwiqzku z umowa^ zawarta^ z podmiotem dysponuja.cym srodkami z budzetu UE lub z bezzwrotnej pomocy
pochodz^cej od panstwczlonkowskich EFTA, o ktorychmowa w art. 5 ust. 3 pufp (art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp).
II. Sklad Orzekajqcy na podstawie przedlozonej uchwaly Nr ID/I 1/10 Rady Gminy Przeworno z dnia 29
grudnia 2010 r. w sprawie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przeworno na lata 2011-2016
oraz uchwaly Nr m/12/10 Rady Gminy Przeworno z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie budzetu Gminy
Przeworno na rok 2011 stwierdzil, co nastepuje:
l.Wieloletnia, prognoze finansowa (zal^cznik nr 1) opracowano dla lat 2011 - 2016 i dla kazdego roku
objetego prognoza. okreslono wielkosci budzetowe, o ktorych mowa w art. 226 ust. 1 i 2 ufp. Integral^
czescia. prognozy finansowej jest prognoza dlugu, ktora zostala opracowana dla calego okresu jego splaty.
2.Przewidywana na koniec 2011 roku kwota dhigu wynosi 2.876.493 zl, co stanowi 24,5% planowanych
dochodow ogolem. W kolejnych latach wskaznik ten jest nizszy - planowany jest odpowiednio na poziomie
15,7%w 2012 roku i 12% w 2013 roku. Natomiast planowana w 2011 roku kwota splaty kredytow i pozyczek
w wysokosci 240.000 zl, powiekszona o kwot? wydatkow przeznaczonych na obshig? dhigu (odsetki) w
wysokosci 80.000 zl stanowi 2,7% planowanych dochodow.
3.W latach 2012 - 2016 zrodlem splaty dhigu s^ prognozowane nadwyzki budzetu. W okresie tymnie planuje
si? przychodow zwiekszaj^cych dhig gminy.
4.0bliczone na podstawie prognozowanych wielkosci wskazniki, o ktorych mowa w art. 169 i art. 170 pulp
(lata 2011 - 2013) oraz relacje splat zobowi^zan finansowych i kosztow ich obslugi do planowanych
dochodow ogolem, okreslone w art. 243 ufp (lata 2014 - 2016), nie przekraczaja. dopuszczalnego poziomu
zadhizenia.

Wydaj^c przedmiotow^ opini? Sklad Orzekajqcy ocenil prawidlowosc planowanej kwoty dhigu gminy na



podstawie kryterium zgodnosci z prawem. Rownoczesnie wskazuje, ze organy jednostki samorajdu
terytorialnego ponosza. odpowiedzialnosc za sytuacje finansowa, jednostki, w tym za celowosc zaci<|gania
zobowiqzari wplywaj^cych najej dhig publiczny.

Opinia - zgodnie z art. 230 ust. 4 ufp - podlega publikacji przez jednostke samorz^du terytorialnego na
zasadach okreslonych wustawie zdnia 6wrzesnia 2001 r. o dost^pie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112,
poz. 1198, z pozn. zm.) w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

Od niniejszej uchwaly przyshiguje zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych
odwolanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroclawiu wterminie 14 dni od dnia doreczenia
uchwaly.
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