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Uchwala Nr 537/2008

z dnia 15 grudnia 2008 r. Skladu Orzekajacego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

w sprawie opinii o prawidlowosci dolaczonej do projektu uchwaly budzetowej prognozy
kwoty dlugu Gminy Polska Cerekiew

Na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 r. nr 55, poz. 577; zm. DzU nr 154, poz. 1800; z 2002 r.
nr 113, poz. 984; zm. z 2003 r. DzU nr 149, poz. 1454; z 2004 r. nr 273, poz. 2703; z 2005 r. nr
14, poz. 114, nr 64, poz. 565, nr 249, poz. 2104) w zwiazku z art. 172 usL 1 pkt 2 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU z 2005 r. nr 249, poz. 2104, nr 169, poz. 1420; z
2006 r. nr 45, poz. 319, nr 104, poz. 708, nr 187, poz. 1381, nr 170, poz. 1217, 1218, nr 249, poz.
1832; z 2007 r. nr 88, poz. 587, nr 115, poz. 791, nr 140, poz. 984, nr 82, poz. 560) Sklad
Orzekajacy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w osobach:

1. Jan Uksik - przewodniczacy

2. Jan Bryczek

3. -Arkadiusz-Ialik_

nie wnosi uwag co do prawidlowosci przedlozonej wraz z projektem uchwaly budzetowej na 2009
rok prognozy kwoty dlugu Gminy Polska Cerekiew.

Uzasadnienie

Zgodnie z obowiazkiem wynikajacym z art. 181 usL 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o
finansach publicznych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doreczono projekt uchwaly
budzetowej na 2009 rok. Na podstawie art. 172 usL 1 pkt 2 cyt. powyzej ustawy o finansach
publicznych Regionalna Izba Obrachunkowa wydaje opinie w zakresie prawidlowosci dolaczonej
do projektu uchwaly budzetowej prognozy kwoty dlugu jednostki samorzadu terytorialnego.

L Tytuly ~~zne wykazane w prognozie lacznej kwoty dlugu sa tytulami wynikajacymi zfJ!1;
rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie szczególowego sposobU~~·

klasyfikacji tytulów dluznych zaliczanych do panstwowego dlugu publicznego, w tym do dlu~~

Skarbu Panstwa (DzU z 2006 r. nr 112, poz. 758). Zgodnie z art. 170 ustawy o finansac9 .I

publicznych laczna kwota dlugu jednostki samorzadu terytorialnego na koniec roku budzetowego t

nie moze przekroczyc 60% planowanych w danym roku budzetowym dochodów tej jednostki. Na
podstawie danych liczbowych zawartych w przedlozonej tuL Izbie prognozie kwoty dlugu Gminy
Polska Cerekiew wynika, ze wielkosc dlugu zarówno w roku 2009 jak i okresie lat 2010-2015
przyjetym w prognozie w stosunku do przewidywanych dochodów stanowi maksymalnie ok. 42%
i nie przekracza limitu 60% okreslonego wart. 170 ustawy o finansach publicznych.
Z przedlozonej prognozy kwoty dlugu wynika równiez, ze wielkosc obciazenia budzetów roku
2009 oraz na lata 2010-2015 w przedmiocie splaty zaciagnietych zobowiazan z tytulu kredytów i
pozyczek nie przekracza 14% przewidywanych dochodów, co nie narusza limitu okreslonego w
art. 169 ustawy o finansach publicznych.
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W tym stanie Sklad Orzekajacy postanawiajac jak w sentencji wskazuje, ze prognozowana
wielkosc dlugu jednostki w latach 2009-2015 warunkowana jest realizacja dochodów, wydatków,
przychodów i rozchodów budzetu jednostki na poziomie przyjetym w prognozie.

Uchwala niniejsza podlega opublikowaniu w trybie przewidzianym wart. 172 ust. 2 ustawy z
dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, od niniejszej
uchwaly Skladu Orzekajacego sluzy odwolanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Opolu w terminie 14 dni od dnia doreczenia uchwaly.

Przewo niczacy
Skladu r ekajacego


