Składuorzekające*"".:;jilfr 1 jY"'y'?fr'o"'iunkowe jweWrocławiu
z dnia 31

sĘcznia 2013 r.

w sprawie opinii o prawidłowości płanowanej kwoĘ długu przedstawionej w uchwałach Rady
Miejskiej Węglirńca Nr 439/)oil12 ziltia 31 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia wieloletnĘ
prognozy finansowej na lata 2013-2024 oraz l{r 4401ruJI2 z dnia 31 grudnia 2012 roku w

sprawie budżetu gminyWęgliniec na rok 2013.

Na podstawi e art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sietpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz.IJ. Nr 157, poz. L240, z póżn. zm') w zwLązkll' z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 paździem|ka 1992
roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 roku, poz. l1I3) oraz
Prezesa Regionalnej Izby obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 1 lutego 2012
składów orzekających i ich przewodniczącycĘ Skład orzekający
wyznaczenia
roku w sprawie
we Wrocławiu, w osobach: EIżbieta Piekarska - Przewodnicząca,
obrachunkowej
Regionalnej lzby
Babczuk - Członek
Arkadiusz
Członek,
GrażynaKulikowska
wydaje opinię pozyĘwną
zarządzenia nr

llt2

o prawidłowościplanowanej kwoty dfugu przedstawionej w uchwale Rady Miejskiej Węglińca Nr
grudnia Ż012 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na
lata Ż013-20Ż4 oruz Nr 440Doil l12 z dnia 31 grudnia 2al2 roku w sprawie budżetu gminy

Ęglm'lV z dnia 3l
Węgliniec na rok 201
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Uzasadnienie

obowiązek przedstawienia przez regionalną izbę obrachunkową na podstawi e przyjętej ptzez
jednostkę samorządu terytorialnego wieloletniej prognozy finónsowej oraz uchwały budzetowej,
opinii o prawidłowościplanowanej kwoty dfugu wynika z postanowi en art.230 ust. 4 ustawy z dnia
Ż7 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (dalej - ufp). Podstawą wydania opinii jest ocena
prawidłowościplanowanej kwoĘ dfugu' a w szczególności poziomu ksztahowania się wskaźników
zadfużenia w okresie spłaty długu.
Skład orzekający ltapodstawie przedŁożonychuchwał RadyMiejskiej Węglińca Nr 439Dool12
z dnia 31 grudnia 2012 roku wsprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata Ż0I32024 orazNr 440Do(I lIŻ z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu gminy Węgliniec na rok
2013 stwierdzlł, co następuje.
1. Wieloletnią prognozę finansową wtaz z prognozą kwoty dfugu sporządzono na lata 20132024, co spełnia wymogi art.227 ust. 1 i ust. 2 ufp. W każdym roku objętyn prognozą określono
rvielkości,o którychmowa w art. 226 ust. 1 pkt 1 - 6 i ust. 2 ufo.

2. tJjęte w prognozie na Ż0I3 rok kwoty wyniku budżefu, przychodów i rozchodów budzetu
z kwotami ujętyrnl w uchwale budżetowej na rok Ż0I3, co spełnia wymogi art.
oraz dŁugl są
'gbd''e
Ż29 ufp.
W roku 2013 planowane są przycho dy zwiększające dfug z tyfułu kredytów w kwocie 870.000
zł. W 2014 roku planowane są przyihody zwiększające dług z tl1tufu pożyczek i kredytów w kwocie
150.000 zł.W |atachŻO1s-zo}4 źródłemspłaĘdfugu sąprognozowane nadw1zki budzetu.
3.

Z

przedłożonej uchwały w sprawie wieloletniej pfognozy finansowej gminy Węgliniec,
zawLerującLj prognozę kwofy długu i jego spłaĘw latach 2aB-Ż024 wynika, że kwota długu na
koniec źór j iot wyniesie j.gzg.ołg źł.xa kwotę tę składają się pozyczki iWedyty-zaciągnięte do
końca 20lŻ roku"oraz planowane do zaciągnięcia w 2013 roku w łącznej wysokości7 .679 'B43,5Ż zł,
atakżę zobowiązania spłacane wydatkami w wysokości259 'Ż35,48 zŁ.

4.

5. Łączna kwota pruypadających do spłaty w roku budżetowyn rat kredytów i pożyczekwraz Z
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należnymi odsetkami, w stosunku do planowanych na 2013 rok dochodów mieścisię w granicach
określonych w art. 169 ustawy z dnia 30 częrwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249,
poz.2104 zpóżn. zrn) (dalej - pufp), w zwięku z art.IŻI ust. 8 ustawy z dnia27 sietpnia 2009 roku
- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr l57, poz. 1Ż41 z póżn. zm.)
(dalej - wufp). Relacja ta wynosi 5,32oń.
6. Prognozowana kwota dfugu, w relacji do dochodów gminy planowanych na 2013 rok stanowi
31,090^. Relacja długu do dochodów gminy nie przekracza zatem maksymalnego dopuszczalnego
poziomu określonegow art. 170 pufp, w zwi ązku z afi. 12I ust. 8 wus, wynosząceg o 600ń.

z przedłożonej prognozy, spłata długu nastąpi do 2024 roku. W latach 2014-Ż024
obliczone na podstawie prognozowanych wielkości relacje spłat zobowiązań finansowych i kosztów
ich obsługi do planowanych dochodów ogółem nie przekraczają indywidualnych wskaźników
dopuszczalnego poziomu obciążeniabudżetu spłatązadłużenia,obliczonych zgodnie z art. Ż43 ufp.
7

. Jak wynika

opinia - zgodnie z art. Ż30 ust. 4 ufp - podlega publikacji przez jednostkę samorządu
terytorialnego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do
informacji publicznej (Dz.U.Nr 112,poz. 1198, zpożn. zm.)wterminie 7 dni od dnia jej otr4łnania.

od niniejszej uchwaĘ przysługuje zgodnie z art. 2a ust. 1 ustawy o regionalnych izbach
obracchunkowych odwołanię do Kolegium Regionalnej lzby obrachunkowej we Wrocławiu w
terminie 14 dni od dnia doręczeniauchwaĘ.
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