
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W oPoLU

Uchwała nr 77712012
Składu Orzekąącego Regionalnej lzby Obrachunkowej w Opolu

z dnia}9 sĘcznia}}I3 r.

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu w wieloletniej prognozie finansowej
Powiatu Brzeskiego

Na podstawie art. 13 pkt 10 i art, 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 październlka 1992 r,
o regionalnych izbach obrachuŃovvych (Dz.U, z 2012 I., poz, 1 1 13) w zwtązku z art, 230 ust. 4
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 1 57, poz. 1240; z
20|0 r. nr 28, poz. 146; nr 96, poz. 620; nr I23, poz. 835; nr 752, poz. IO2O; nr 238, poz. 1578; tlr
257, poz, 1726; z 2011 r. nt 20l, poz. 1183, nr 185, poz. IO92, nr 234, poz. 1386), Skład
Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w osobach:

1. Arkadiusz Talik
2, GrzegorzCzarnocki
3, Jan Uksik

przewodntczący

postanawia

Pozytywnie zaopiniowaĆ prawidłowość planowanej kwoty długu Powiatu Brzeskiego na lata

^'1-'O"- .- =Uzass'-*ie+i+

Zgodnte z obowiązkiem wynikającym z ałt. 78 ust. 2 ustawy z dnta 5 częrwca 1998 r. o
samorządzie powiatowym (tekst jednolity DzU z 200I r. nr l42, poz. 7592 z póź. zm.), Starosta
Powiatu Brzeskiego przedłoĘł do Regionalnej lzby Obrachunkowej w Opolu uchwały Rady
Powiatu Brzeskiego z dnia 29 grudnia 2012 r. rrr XXVU1791I2 w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej oraz ff XXVIVl80l12 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu
Brzeskiego na2013 r.

Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zawięra prognozę kwoty długu na
|ata 2013-2017, która na podstawie art. 230 ust. 4 ustawy o finansach publicmych podlega
zaopiniowanl lJ przez regionalną izbę obrachunkową.

Skład Orzekający ustalił, co następuje:

1. Prognozowana na koniec 2013 r. wielkość długu w kwocie 7.t26.224 zł, Wnlka z danych
dotYczących zadłużęnia na koniec 2012 t. orz wielkości przychodów i rozchodów z tyiułu
kredytów, poĘczekzaplanowanych w uchwale budżetowej na 2013 r.

2. Skład Orzekający, dokonując analizy przedstawionych w wieloletniej prognozie finansowej
wielkoŚci wpływających na kwotę długu Powiatu Brzeskiego, sygnalizuje, żę ;
Przedstawionych Izbie dokumentów wynika, iz planowane na 3 kwartał 2012 r. dochody ze
sPrzedu4 majątku (I.32I.445 zł) zostaną zrealtzowane na koniec 2012 r. Zaznaczyc nale4,
tŻ dane z 3 kwartału 2012 r. biorą udział przy wyliczaniu wskaźników zadłużania a
odchYlenie od wykonanta założonej na koniec roku 2012 prognozy możę mieć wpływ na
zachowanie relacji zadłużania w latach następnych. Dodatkowo jednostka planuje w roku
2013 wzrost dochodólv ze sprzedaĘ majątku.



3. W nviązkl:, z normą z art. IżI ust, 2 oraz art. 85 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy
wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U, z 2009 r. nr I57, poz. 124I)
w 2013 roku do oceny możliwości spłaty zobowiązań mają zastosowanie zasady określone w
art.169 i art, 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z2005 r.
w 249, poz.2704 ze zm.).

4. Stosownie do art. 170 ust. 2 ustawy z dnia30 czerwca2005 r. o finansach publicznych,łączna
kwota długu jednostki samorządu terytorialnego w trakcie roku budżetowego na koniec
kwartału nie moze ptzel<raczaó 60% planowanych w danym roku budżetowym dochodow tej
jednostki, a zgodnie z ust. 1 cyt. art. l70 łączna kwota długu jednostki samorządu
terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekłaczać 60% wykonanych
dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym. Zgodnie z dyspozycją art. 170 ust. 3

ustawy o finansach publicznych ograniczeń, o których mowa w art. 170 ust. l i 2, nie stosuje
się do emitowanych papierów wartościowych, kredytów i poĄczek zaciąganychw zwtązku z
umową zawartą z podmiotem dysponującym Środkami, o których mowa w art, 5 ust. 3
ustawy.
WielkoŚć długu w 2013 t. w stosunku do przewidywanych dochodów, stanowi 8,46%o, tym
samym nie przekracza limitu 60% określonego w art. l70 ustawy o finansach publiczrrych,

5. Z przedłożonej prognozy kwoty długu wynika, że wielkośó obciążenia budżetu na 2013 r.
spłatą zaciągniętych rat kredytów t poĘczek wraz z odsetkami stanowiąc I,72%o
przewidywanych dochodów, nie naruszy limitu 75Yo, okręślonego w art. 169 ustawy o
finansach publicznych, ograniczający możliwość wielkości spłaty w danym roku budzetowym
tytułów dłużnych do wysokości 15%o planowanych na dany rok budżetowy dochodów
j ednostki samorządu terytorialnego.

Skład Orzekający zauważa, iż z przedłożonych, wyżej wymienionych dokumentów w
ła,taeł- Zat4-żag Powiat Brzeski spełnia relacje, o których niowa w art. 243 oraz arl 244
ustawy z dnia 27 sierpnia2009 r. o finansach publicznych.

w świetle powyższego skład orzekający wydał opinię jak w sentencji.

Zgodnte z art. 246 ust. 2 w związku z art, 230 ust. 4 ustawy o finansach publicznych,
uchwała niniejsza podlega opublikowaniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września
200I r. o dostępie do informacji publicznej (DzU Nr l l2, poz. II98, zpóźn. zm).

Na Podstawie art. 20 ust. 1 powołanej na wstępie ustawy o regionalnych izbach
obrachunkowych, od niniejszej opinii służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od
dnia doręczenia uchwĄ.
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