
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOW A
W OPOLU

Uehwala nr 562/2012
Skladu Orzekajqcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

z dnia 14 grudnia 2012 r.

w sprawie opinii 0 przedlozonym projekcie uchwaly 0 wieloletniej prognozie jinansowej Gminy
Praszka

Na podstawie art. 13 pkt 12 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziemika 1992 r.
o regiona1nych izbach obrachunkowych (DzU z 2012 r. poz. 1113) w zwiet-zkuz art. 230 ust. 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (DzU z 2009 r. nr 157, poz. 1241;
z 2010 r. nr 28, poz. 146, nr 96, poz. 620, nr 123, poz. 835, nr 152, poz. 1020, nr 238, poz. 1578,
nr257,poz.1726;z2011 r.nr 185,poz. 1092, nr201, poz. 1183,nr234,poz.1386,nr240,poz.
1429, nr 291, poz. 1707), Sklad Orzekajet-cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
w osobach:

Grzegorz Czarnocki - przewodniczet-cy,
Magdalena Przybylska,
Jan Uksik,

postanawia

pozytywnie zaopmlOwac przedlozony projekt uchwaly 0 wieloletniej prognozle finansowej
Gminy Praszka na lata 2013-2017.

Uzasadnienie

Zgodnie z obowi'!Zkiem wynikajet-cym z art. 230 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. 0 finansach publicznych, Burmistrz Praszki przedlozyl Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Opolu celem zaopiniowania projekt uchwaly 0 wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Praszka na lata 2013 - 2017 wraz z wykazem przedsittwzittc oraz prognozet-kwoty dlugu. Blttdy
pisarskie w projekcie WPF zostaly skorygowane pismem Burmistrza FN. 3020.119.2012 z dnia
16 listopada 2012 r.

Projekt uchwaly 0 wieloletniej prognozie finansowej sporzet-dzono w szczeg61owosci
okreslonej wart. 226 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych.
W zalet-czniku do wieloletniej prognozy finansowej wskazano przedsittwzittcia, kt6re jednostka
bttdzie realizowac w latach 2013-2017. Struktura zalet-cznikaz przedsittwzittciami spelnia wymogi
art. 226 ust. 3 ustawy 0 finansach publicznych.

W wieloletniej prognozie finansowej na rok 2013 okreslono dochody w kwocie og61em
33.990.755 zl, w tym dochody biezet-cew wysokosci 30.588.955 zl oraz dochody majet-tkowe w
kwocie 3.401.800 zl. Wydatki w kwocie og61em 35.110.464 zl ujttto z wyodrttbnieniem
wydatk6w biezet-cych w wysokosci 29.184.274 zl oraz majet-tkowych w wysokosci 5.926.190 zl.
Uwzglttdniajet-c wskazane w uchwale dane jednostka na 2013 rok zaplanowala deficyt w kwocie
1.119.709 zl.

W wieloletniej prognozie na rok 2013 okreslono przychody w kwocie 6.055.709 zl oraz
rozchody w wysokosci 4.936.000 zl.

W zwi'!Zku z normet-z art. 121 ust. 2 oraz art. 85 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
Przepisy wprowadzajet-ce ustawtt 0 finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1241) w
roku 2013 do oceny mozliwosci splaty zobowiet-zan majet-zastosowanie zasady okrdlone wart.
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169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 0 finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249,
poz. 2104 ze zm.).

Wie1kosc dlugu w roku 2013 w stosunku do przewidywanego dochodu w tym roku,
stanowi 18,61%, tym samym nie przekracza limitu 60% okres1onego w art. 170 ustawy 0

finansach publicznych.
Z przedlozonej prognozy kwoty dlugu wynika, ze wielkosc obciqi:enia budzetu w roku

2013 sp1at::t zaci::tgniytych rat kredyt6w i pozyczek wraz z odsetkami, po uwzglydnieniu
przewidzianych przepisami prawa wyl::tczeil, stanowi~c 9,18% przewidywanych dochod6w, nie
narusza limitu 15%, okreslonego w art. 169 ustawy 0 finansach pub1icznych.

Sklad Orzekaj,!cy zauwaza, iz w 1atach 2014-2020 Gmina Praszka spelnia re1acje,
o kt6rych mowa wart. 243 oraz art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach
pub1icznych.

Zgodnie z art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 Przepisy wprowadzaj,!ce ustaw((
o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 z p6Zn. zm.) do wie10letniej prognozy
finansowej Burmistrz zal,!czyl informacj(( 0 relacji dlugu wyliczonego wedle wskaznika
wynikaj,!cego z art. 243 u.f.p.

W swietle powyzszego Sklad Orzekaj~cy wydal opiniy jak w sentencji.

Zgodnie z art. 246 ust. 2 ustawy 0 finansach publicznych, uchwala niniejsza pod1ega '-..-./
opub1ikowaniu na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dost((pie
do informacji publicznej (DzU Nr 112, poz. 1198, z p6zn. zm).

Na podstawie art. 20 ust. 1 powolanej na wstypie ustawy 0 regionalnych izbach
obrachunkowych, od niniejszej opinii sluzy odwolanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od
dnia dor((czenia uchwaly.

Przewodnicz~cy Skladu
Orzek~.atcegoRc;;,~'-2!'I,w1.,

Grze~orz Czarnocki


