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REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W OPOLU
Uchwala nr 504/2008
z dnia 11 grudnia 2008 r. Skladu Orzekajacego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
w sprawie opinii

0

prognozie kwoty dlugu Gminy Gogolin.

Na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 r. 0 regionalnych izbach
obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 r. or 55, poz . 577; zm. DzU or 154 , poz. 1800; z 2002 r.
or 113, poz. 984; zm. z 2003 r. DzU or 149, poz. 1454; z 2004 r. or 273, poz. 2703; z 2005 r.
or 14, poz . 114, or 64, poz. 565, or 249, poz. 2104) w zwiazku z art. 172 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. 0 finansach publicznych (D zU z 2005 r. or 249, poz. 2104, or 169, poz. 1420;
z 2006 r. or 45, poz. 319, or 104, poz. 708, or 187, poz. 1381, or 170, poz. 1217, 1218, or 249,
poz . 1832; z 2007 r. or 88, poz. 587, or 115, poz. 791) Sklad Orzekajacy Re gionalnej Izb y
Obrachunkowej w Opolu w osobach:
Klaudia Stelmaszczyk - przewodniczaca,
Grzegorz Czarnocki,
Wojciech Orlowski,

po s t a n a wia
zaopiniowac z uwagami przedlozona prognoze kwoty dlugu Gminy Gogolin.

Uzasadnienic
Zgodnie z obowiazkiern wynikajacyrn z art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 1".
o finansach publicznych, do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doreczono pro gnoze
lacznej kwoty dlugu Gminy Gogolin na lata 2008-2014 wraz z projektem uchwaly budzetowej
Gminy na 2009 rok . Na podstawie art. 172 ust. 1 pkt 2 ustaw y 0 finan sach publicznych prognoza
lacznej kwoty dlu gu podlega zaopiniowaniu przez regionalna izbe obrachunkowa,
Sklad Orzekajacy ustalil co nastepuje.
1. Tytul y dluzne wykazane w prognozie lacznej kwoty dlugu sa tytulami wynikajac yrni
z rozporzadzenia Ministra Finansow z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie szczegolowego
sposobu klasyfikacji tytulow dluznych zaliczanych do panstwowego dlugu publicznego , w tym
do dlugu Skarbu Panstwa (D zU z 2006 r. or 112, poz. 758).
2. Prognozowana na koniec 2009 r. wielkosc dlugu w kwocie 6.950.000 zl, wynika z danych
dotyczacych przewidywanego zadluzenia na koniec 2008 r. oraz wielkosci przychod6w
oraz rozchod6w z tytulu kredyt6w i pozyczek zaplanowanych w projekcie uchwaly
budzetowej na 2009 r.
3. W przedlozonej prognozie na lata 2009-2014 zawarto dane dotyczace dochod6w
przewidywanych w tym okresie na poziomie od 38.3 28.365 zl w 2009 r. do 48 .288.129 zl w
2014 r. (wzrost 0 ok. 26 %). Zdaniem Skladu Orzekajacego, dane 0 powyzszych dochodach
nale zy uznac za realne.
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4. Wielkosc dlugu w latach 2009- 2014 w stosunku do przewidywanych dochod6w w tych latach,
stanowi maksymalnie ok . 18,1 % (2009 r.) i nie przekracza limitu 60 % okreslonego
wart. 170 ustawy 0 finansach publicznych.
5. Z przedlozonej prognozy kwoty dlu gu wynika, ze wielkosc obciazenia budzetow lat 2009 
2014 splata zaciagnietych rat kredyt6w i pozyczek z odsetkami, stanowiac maksymalnie ok .
5,8 % (2009 r.) przewidywanych dochod6w, nie naruszy limitu 15 % okreslonego wart. 169
ustawy 0 finansach publicznych.
Sklad Orzekajacy zauwaza, ze w przedlozonej prognozie dlugu Gminy nie okreslono kwot
dlugu na koniec poszczeg6lnych lat, a wskaznik okreslajacy rel acje kwot dlugu do dochod6w (art.
170 ustawy 0 finansach publicznych) zostal nieprawidlowo zdefiniowany, stad wykazane
w wierszu 6.1 i 6.2 tabeli wskazniki procentowe Set bledne.
W tym stanie Sklad Orzekajacy postanowil jak w sentencji.
Zgodnie z art. 172 ust. 2 ustawy 0 finansach publicznych, uchwala runiejs za podlega
opublikowaniu na za sadach okreslonych w ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dostepie
do informacji publicznej.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy 0 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.

Pr zewodniczaca
Sklad Or zekaj acego

