Uchwała Nr I/38/2O11
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z 10 lutego 2011 roku
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady
Miejskiej Węglłńca Nr 14/IV/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węglłniec oraz Nr 13/IV/1O z dnia 30 grudnia 2010 roku w
sprawie budżetu gminy Węgliniec na rok 2O11.
Na podstawie art.19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 55 póz. 577 ze zm.) w związku z art. 230 ust. 4 ustawy z dnia. 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 póz. 1240 ze zm.) oraz zarządzenia Nr 2/2010
Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroclawiu z l lutego 2010 r. w sprawie powalania
przewodniczących i członków Składów Orzekających w sprawach dotyczących jednostek samorządu
terytorialnego i ich związków wchodzących w sklad Województwa Dolnośląskiego, Skład Orzekający
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroclawiu postanowil:
wydać pozytywną opinię o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady
Miejskiej Węglińca Nr 14/IV/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węgliniec oraz Nr 13/IV/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku w
sprawie budżetu gminy Węgliniec na rok 2011.

,

Uzasadnienie

Obowiązek przedstawienia przez regionalną izbę obrachunkową, na podstawie przyjętej przez
jednostkę samorządu terytorialnego wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwały budżetowej, opinii
o prawidłowości planowanej kwoty długu wynika z postanowień art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 póz. 1240 ze zm. - dalej ufp).
Podstawą wydania opinii jest ocena prawidłowości planowanej kwoty długu, a w szczególności
poziomu kształtowania się wskaźników zadłużenia w okresie spłaty długu.
Skład Orzekający na podstawie przedłożonych uchwał Rady Miejskiej Węglińca Nr 14/IV/10 z dnia
30 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta
Węgliniec oraz Nr 13/IY/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu gminy Węgliniec na rok
2011 stwierdził, co następuje:
1. Wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą kwoty długu sporządzono na lata 2011 - 2024,
co spełnia wymogi art. 227 ust. l i ust. 2 ufp. W każdym roku objętym prognozą określono
wielkości, o których mowa w art. 226 ust. l pkt l - 6 i ust. 2 ufp.
2. Ujęte w prognozie na 2011 rok kwoty wyniku budżetu, przychodów i rozchodów budżetu oraz
długu są zgodne z kwotami ujętymi w uchwale budżetowej na rok 2011, co spełnia wymogi art.
229 ufp.
3. W latach 2011-2024 źródłem spłaty długu są wyłącznie prognozowane nadwyżki budżetu.
4. Z przedłożonej uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta
Węgliniec zawierającej prognozę kwoty długu i jego spłaty w latach 2011 - 2024 wynika, że

planowana kwota długu na koniec 2011 roku wyniesie 8.660.907 zł. Łączna kwota
przypadających do spłaty w roku budżetowym rat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów
wartościowych, wraz z należnymi odsetkami, w stosunku do planowanych na 2011 rok
dochodów mieści się w granicach określonych w art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o
finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, póz. 2104 ze zm. - dalej pufp), w związku z art. 121 ust. 8
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 157, póz. 1241 ze zm. - dalej wufp). Relacja ta wynosi 6,7%. Natomiast prognozowana
kwota długu, w relacji do dochodów gminy planowanych na 2011 rok stanowi 39,5 % i nie
przekracza dopuszczalnej granicy zadłużenia ustalonej w art. 170 pufp, w związku z art. 121 ust.
8 wufp, wynoszącej 60%. Obliczone na podstawie prognozowanych wielkości w latach 2012 i
2013 wskaźniki, o których mowa w art. 169 i art. 170 pufp także nie przekraczają
dopuszczalnego poziomu.
5. Jak wynika z przedłożonej prognozy, spłata długu nastąpi do roku 2024. W latach 2014 -2024
obliczone na podstawie prognozowanych wielkości relacje spłat zobowiązań finansowych i
kosztów ich obsługi do planowanych dochodów ogółem nie przekraczają indywidualnych
wskaźników dopuszczalnego poziomu obciążenia budżetu obsługą zadłużenia, obliczonych zgodnie
z art. 243 ufp.
Niniejsza opinia podlega opublikowaniu w terminie i trybie określonym w art. 172 ust. 2 ustawy o
finansach publicznych.
Od niniejszej uchwały przysługuje zgodnie z art. 20 ust. l ustawy o regionalnych izbach
obrachunkowych odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie
14 dni od dnia doręczenia uchwały.
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