
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W oPoLU

Uchwała nr 685/2013
Składu Orzekającego Regionalnej lzby Obrachunkowej w Opolu

z dnia 10 stycznta2014 r.

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Brzeskiego

Na podstawie art. 13 pkt 10 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia7 paździemika 1992 r. o regionalnych
izbach obrachunkowych (tekst jednolity - DzU. z 2012 r., poz. 1113) w związku z art. 230 ust. 4
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U z 2013 r., poz. 885 z póz. zm.),
Skład Orzekający Regionalnej lzby Obtachunkowej w Opolu w osobach:

Arkadiusz Talik - przewodntczący,
Jan Bryczek,
Jan Uksik,

postanawia
pozytyrvnie zaopiniować planowaną kwotę długu Powiatu Brzeskiego

uzasadnienie
- Wdniu 2O gnrdnia-2013 r- daRegionalnąi-Izby-ObrachuŃowqj_rł_Opoludoręczono uchwĄ
Rady Powiatu Brzeskiego o nr: XXXVII4Z5III3 z dńa 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej oraz XXXVIU252113 z dnia 19 grudnia 2073 r. w sprawie
uchwały budzetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2014. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej zawięra prognozę kwoty długu powiatu na lata 2014-2036, która na podstawie art.230
ust. 4 ustawy o finansach publicznych podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę
Obrachunkową.
Skład Otzekający ustalił co następuje:

Prognozowana na koniec 2014 r. wielkość długu w kwocie 8.093.841,00 zł, wynika z danych
doĘczących planowanego zadłużenia na koniec 2013 r. oraz wielkości przychodów i rozchodów
zaplanowanych w uchwale budZetowej powiatu na2014 r.

Na podstawie danych liczbowych zawartych w wieloletniej prognozie finansowej powiatu na
lata 2014 - 2036 wraz zprognozą kwoty długu na lata 2014 - 2036 Powiat Brzeski spełnia relacje,
o których mowa w art. 243 oraz art.244 ustawy z dńa 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W świetle powyższego Skład Orzekający wydał opinię jak w sentencji.

Zgodnie z art. 246 ust, 2 w zw. z art. 230 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, uchwała
niniejsza podlega opublikowaniu na zasadach określonych w ustawię z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr ll2, poz. II98, z późn. zm.).

Na podstawie art, 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachuŃowych, od niniejszej
uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Opolu w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwaĘ.

Przewodniczący
składu orze

ArkędiuWalik


