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REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W oPoLU

Uchwała nr 57812012

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
z dnia 12 grudnia2}I} r.

w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej
Powiątu Brzeskiego

Na podstawie art. 13 pkt 12 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pńdziemlka 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkolvych (tekst jednolity z20I2 r. poz.1113) w związku z art.23O
ust,2 ustawy zdnta27 sierpnia2009 r. o finansachpublicznych (Dz.U. rlr 757,poz. 1240;z2010
r. nt 28, poz, 146, nr 96, poz, 620, nr I23, poz. 835, nr I52, poz. 7020, nr 238, poz. 75J8, nr 257 ,

poz, 1726;z20II r. nr 185, poz. 1092,nt20I,poz. 1183, nr 234,poz.1386, nr 240,poz. 1429,rr
29I,poz.I707), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w osobach:

1. Grzegorz Czarnocki - przewodniczący
2. Magdalena Przybylska
3. Jan Uksik

postanawia

pozvĘwrrie zaopiliorłać projekl_ uclrryąĘ_ o ryięlolętryej prognozie
Brzeskiego na lata 20 I 3 -ż0 1 7 .

finąnsowej_ Powiatu

uzasadnienie

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 230 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych, Zarząd Powiatu Brzeskiego przedłoĄł Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Opolu celem zaopiniowania projekt uchwały o wieloletniej prognozie
finansowej Powiatu Brzeskiego na lata 2013 - 2017 wraz z wykazem przedsięwzięó oraz
prognozą kwoty długu na lata 2013-2017 . Przedłożony projekt zawiera objaśnienia do przyjętych
wartości.

Projekt uchwały o wieloletniej prognozie finansowej sporządzono w szczegółowości
okreŚlonej w art. 226 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
W załączniku do wieloletniej prognozy finansowej wskazano przedsięwzięcia, które jednostka
będzie realizować w latach 2013-2017. Struktura zńącznlkaz przedsięwzięciaml spełnia wymogi
art.226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych,

W wieloletniej prognozie finansowej na rok 2013 określono dochody w kwocie ogółem
84.246.616 zł, w Ęm dochody bteżące w wysokości 81.550.391 ń oraz dochody majątkowe
w kwocie 2.696.225 zł. WYdatki w kwocie ogółem 83.810,492 zł ujęto z wyodrębnieniem
wydatków bieżących w wysokości 79,905.914 ń oraz majątkowych w wysokości 3.904.578 ń.
Uwzględniając wskazane w uchwale dane jednostka na 2013 rok zaplanowała nadwyżkę
budżetową w 436.124 zł.

W wieloletniej prognozie na rok 2013 określono przychody w wysokości 566,113 zł oraz
rozchody w wysokoś ci I.002.237 zł.



Odnosząc się do powyższego naleĘ stwierdzić, iZ dane zawartę w projekcie wieloletniej
prognozy finansowej na rok 2013 zgodne są z danymi zawartymi w projekcie uchwały
budżetowej w zakresie wskazanym w art. 229 cyt. ustawy o finansach publicznych.

Wraz z wieloletnią pIognozą finansową przedłożono prognozę kwoty długu na lata
2013-2017.

W związku z nor-rną z art. I2I ust. 2 oraz art. 85 ustawy z dnta 27 sierpnia 2009 r.
Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z2009 r. nr I57,poz. 1241) w
2013 r. mają zastosowanie zasady określone w art. 169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005
r. o finansach publicznych (Dz,U, z2005 r. nr 249, poz.2104 ze zm.).

Wielkość długu w 2013 w stosunku do przewidywanych dochodów w tych latach, nie
przek,racza limitu 60% okreŚlonego w art. l70 ustawy o finansach publicznych.

Z ptzedłożonej prognozy kwoty długu wynika, że wielkośc obciążenia budzetów w roku
20l3 spłatą zaciągniętych rat kredytów i poĘczek wraz z odsetkami, stanowiąc maksymalnie
I,72Yo przewidywanych dochodów, nie naruszy limitu 15oń, okręślonego w art. 169 ustawy o
finansach publicznych,

Skład Orzekający zauważa, iż w |atach 2014-2017 Powiat Brzeski spełnia relacje, o
których mowa w art. 243 orazart,244 ustawy zdnia27 sierpnia2009 r. o finansach publicznych.

Zgodnie z art. I22 ust. 3 ustawy z dnia27 sierpnia2}}9 Przepisy wprowadzające ustawę o
finansach publicznych (Dz, U. nr l57, poz. I24I z późn. zm.) do wieloletniej prognozy
finansowej Załząd Powiatu załączył informację o relacji długu wyliczonego według wskaźnika
wynikającego z art.243 u.f ,p.

W świetle powyższego Skład Orzekający wydał opinię jak w sentencji,

Zgodnie z art. 246 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, uchwała niniejsza podlega
opublikowaniu na zasadach określonych w ustawię z dnia 6 wrześnta 2OOI r. o dostępie
do infuimaojipubliczriej (Dzu-Nr 1i2, poz. II98, z poźn.zm). 'Wskazać również naleĄ, że
zgodnie z art.230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych, uchwałę w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej organ stanowiący podejmuje nie później niź uchwałę budzetową.

Na podstawie art. 20 ust. 1 powołanej na wstępie ustawy o regionalnych izbach
obrachunkov\rych, od niniejszej opinii słuzy odwołanie do Kolegium lzby w terminie 14 dni od
dnia doręczenia uchwały.

Przewodniczący Skladu


