
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w oPoLU

Uchwała nr 60912013
składu orzekające go Regional nej lzby obrachunkowej w opolu

z dniaZ grudnia}}l3 r.

w sPrawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej
Powiatu Brzeskiego na lata 20]4 - 2036.

Na podstawię art. 13 pkt 12 i art, 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pńdziemika 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (DzU z 2012 t, poz, Ll13) w związku z art. 230 ust. 2
ustawy z dnia27 sierpnia2009 r. o finansach publicznych (DzU z2013 r.,poz.885 z późn. zm.),
skład otzekający Regionalnej Izby obrachunkowej w opolu w osobach:
Arkadiusz Talik - przewodniczący,
Jan Bryczek,
Jan Uksik,

postanawia

PozYtywnie zaopiniować przedłożony projekt uchwĄ o wieloletniej prognozie finansowej
Powiatu Brzeskiego na lata 20I 4-203 6.

LLr a.s *d n ie rtj-e- -----

Zgodńe z obowiązkiem wynikającym z art. 230 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r, o finansach publicznych, Zarząd Powiatu Brzeskiego przedłożył Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Opolu celem zaopiniowania projekt uchwĄ o wieloletniej prognozie
finansowej Powiatu Brzeskiego na lata 2014 - 2036 wraz z wykazem przedsięwzięć oraz
Prognozą kwoĘ długu opracowanej na lata 2014 - 2036, przekazanej w formie dokumentu
elektronicznego stosownie do dyspozycji art.230 ust. 9 cfi. ustawy.

Projekt uchwały o wieloletniej prognozie finansowej sporządzono w szczegółowości
okreŚlonej w art. 226 :ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 t. o ftnansach publicznych.
W załączniku do wieloletniej prognory finansowej wskazano przedsięwzięcia, które jednostka
będzie realizować w latach 2014-2017. Struktura załącznikazprzedsięwzięciami spełnia wymogi
art,226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

W wieloletniej prognozie finansowej na rok 2014 określono dochody w kwocie ogółem
77.652.316,00 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 76,616.316,00 zł oraz dochody
majątkowe w kwocie 1.036.000,00 zł. Wydatki w kwocie ogółem 79.278.63I,00 zł ujęto z
wYodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 76.466.316,00 ń oraz majątkowych w
wysokości 2.812.3 15,00 zł..

W wieloletniej prognozię na rok 2014 określono przychody w kwocie 2,725.350,00 zł
orazrozchody w kwocie 1.099.03 5,00 zł.

Odnosząc się do powyższego należy stwierdzió, iż dane zawarte w projekcie wieloletniej
prognozy finansowej na rok 2014 zgodne są z danl,rni zawaĘmi w projekcie uchwały
budZetowej powiatu w zakresie wskazan5łrn w art. 229 cyt. ustawy o finansach publicznych.

Wraz z wieloletnią prognozą finansową przedłożono prognozę kwoty długu na lata
2014-2036, Prognozowana kwota długu powiatu na2014 r. wynosi kwotę 8.093.841,00 zł.



Zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego nie moze uchwalić budzetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym
orazw kżdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoĘ przypadających w
danym roku budźetowym:

spłat rat kredytów ipoĘczekwrazz należnymi w danym roku odsetkami,
wykupów papierów wartościowych wraz znależnymi odsetkami i dyskontem,
potencjalnych spłat kwot wynikaj ących z udzielonych poręcze fi oraz gwarancji

do planowanych dochodów ogółem budZetu przekroczy średńą arytmeĘczrlą z obliczonych dla
ostatnich trzęch lat (dla roku 2014 z lat 20II-20I3) relacji jej dochodów bieżących
powiększonych o dochody ze sprzeduĘ majątku orźź ponrniejszonych o wydatki bieżące, do
dochodów ogółem budżetu..

Na podstawie danych liczbowych zawaĘch w zńączniku nr 1 do projektu uchwaĘ o
wieloletniej prognozie finansowej powiatu, wskazaó naleĘ, iż w latach 2014-2036, Powiat
Brzeski spełnia relacje, o których mowa w art. 243 oraz art.244 ustawy z dnia}7 sierpnia}}D9 t.
o finansach publicznych.

W świetle powyższego Skład Orzekający wydał opinię jak w sentencji.

Zgodnie z art. 246 lst. 2 w z:lłiązku z art. 230 ust. 3 zd. 2 cyt. ustawy o finansach
publicznych, uchwała niniejsza podlega opublikowaniu na zasadach określonych w ustawie z dnia
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (DzU Nr 112, poz. |l98, zpóźn. zm).

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

Przewodniczący
Składu

(^ (*--^-


