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Uchwała Nr V258l2013

i.frT ?Hl"TlŁ.łdff

h un

kowej we Wro c ławiu

w sprawie opinii o możliwościspłafy przez Gminę i l\fiasto Węgliniec kredytu długoterminowego
w wysokości 870.000

złzprzemaczeniem na spłatę.wcześnĘzacĘgnięĘch mbowĘzań
kreĄ{ów i pożyczek.

z Ęrtułu

Na podstawi e art.9I ust. 2 ustawy z d,nia 27 sierpnia Ż009 r' o finansach publicznych (Dz'U. z
2OI3 r',poz.885 zpóżn.zm.),w związkuzart.13 pkt 1i afi.1,9 ust.2ustawy zdnia7 paździemika
'o
1992 r. regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.IJ. z 2012 t., poz. 1113) oruz
zarządzetia'* lltŻ'pr"resa Regionalnej Izby obrachuŃowej we Wrocławiu z dnia 1 lutego zo^!z' r,
w sprawie wyznaczenia skłaJów ońkaiących i ich przewodniczących, ze zrrianami, Skład
orrćkaiący Rógionalnej Izby obrachunkowej we Wrocławiu w osobach: Elżbieta Piekarska Prz e wo_d ńi cż ąci' arkad i u s Ż Bab c zuk - Cżłonek, Jo atina Styl s ka - Członek
rvydaj e opin ię pory'tywn ą

i Miasto Węgliniec kredytu długoterminowego w wysokości
przeznaózeniem na spłatę wczeŚniej zacirynięĘch zobolńązai z $uhl kredytów i

o moz1iwoŚci spłaty przez Gminę
870.000 zŁ
pożyczek.

z

Uzasadnienie
Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec pismem B.3OO.2.20I3 z dnia Ż8 pażdziemika 2013 roku
wystąpił do Regiona\nej Izby obrachunkowej we Wrocławiu - Zespofu w Jeleniej Górzę o wydanie
opinii d,otycząJej możliwośóispłaĘ przez Gmif;ę i Miasto Węgliniec kred1tu dfugoterminowego w
rłysokościszó.obo zŁ z przeziacźetięm na spłatę wcześniejzaciryniętych zobovmązai z tytuhl
kredytów lpożyczek.
Skłaó orzekający Regionalnej Izby obrachunkowej we Wrocławiu w celu wydania przedmiotowej
opinii dokonał analizy następujących dokumentów:
Ii uchwaĘ Rady Miejskiej węgńńc anr 44OffJ{J.lIZ z dnia 31 grudnia Ż0IŻ rokl w sprawie budzetu
gminy Węgliniec na rok 2OI3,ze zmianami na 4.10.2013 roku;
20IŻ rokl w sprawie
il ""n*uĘ Rady Miejskiej Węglińca rlr 439lXX.lI2 z dnia 31 grudnia na
lata Ż013-Ż024, ze
Węgliniec
i
Miasta
Gminy
Finansowej
uchwalenia WieloletnĘ liognĘ
zmiatami na 4.i0.2013 roku;
źl ,,arrądrenia Burmistrzu d*iny i Miasta Węgliniec nr 88/2013 z dnia Ż4 pażdziemika 2013 roku
zacirynięciaw2OI3 róku dfugoterminowego zoboviązania w formie kredyru;
*
'p'uń"
kw artaĘ 20 1 3. roku.
4 l ipraw ozdai łvykonani a b u dżefu gminy za trzy
fininsowej'
śyt"j.ji
ata\izy
d3}ł'u'liniec ustalono, że na 2013 rok
W wyniku przeprowad zonej
bieżące w
docńay tuaze_tu, wg stanu jw. , zaplanowino w wysoko ściŻ6.8ŻI.794 zł, w tym dochody
na 2013 rok'
kwocie Ż3.737 .334 zŁ i docioóy majątkowe w kwbcie 3.084.460 zł. Wydatki budżetu
jw., zaplaio*uno * *y'otos.i 2'LI6I.4O7 zł, w tym wydatki bieżące stanowią kwotę
*g
'tu"" zł i wydatki majątktwe kwotę 5.4|g'g4o zł. Deficyt budżetu wynosi 339'613 zł'
ŻI'74I.461
finansowani a 870.000 zł'
Plurro*urr" poy"r'o'ay *y""'łi t.zss'al3 zi, w tym ze zwrotnych ŹródeŁ
Rozchody''i .płutę pożyczeki kredytów wynoszą 917'000 zł''
pożyczek.i
z
Gmina Węgliniec, na óziei 30 wrźęŚnia iotl iot.', posiadała zobowiązatia $l:fu
po'uwzględnieniu
r'"avto* jiogot"r-in"*y"h w Łącznej kwocie 7 .565.065 zł. Relacja kwoty d!^g::
roku o finansach
2005
czerwca
30
z
dnia
ustawy
3
ust.
1ż0
*y|ą",r"t, o ftoryctr mowa w ań.
zart' 121 ust' 8
publicznych (Dz.U'zŻOO5 r.Nr249, poz.2IO4zpóżn'zm),dalejpufp,w z:wtązku
;;r^W; dnia 2'| sierpnia 2009 roku - Przepisywprcwadzającó ustawę o finansach wpublicznych
(or'u'.Nr 157, por. {)Ti'-, pat . r*.1, dalej wufp, do dochodów gmi$y P.lanoya*h 2013 roku'
posiadała zobowiązatia warunkowe z
iJł'g stanu na zo'nqi.zo1,5 roku, ńos1ia 29,ó'/o. Gmina
co zostało potwierdzone
tyroło'po.ę częi ldiieio"v"t' io"y*'podmiotom w kwoció 5.6Il zł,
oTaZ gwararlcji i poręczeń
kwartalnym sprawozdanień o stanie iobotńązai wg tlułów dłużnych
gminy PieńsŁwg Stanu na koniec III kwartafu 2013 roku'

Ż

długu gminy
Prognozowana kwota długu na koniec 2013 roku w1mosi 7 '939'079 zł' Kwota
29,6 o/o,
stanowi
ŃęEtr'i." na koniec zor:"rotu w relacji do planowanYch na 2013 rok dochodów
p."iJop"." cza|nej granicy zadrużenia' ókreślónej w art.I7O ust. 2 pufp, wynoszącej 60 %'
wraz
Tićrn"'oa"iążenióńuJżetu gminy w zots roku spłatą poĘczeki kredytów dfugoterminowych,
do
relacji
w
z odsetkami oru" poto'..1uńą 'płutą kwot wynikająóych z udzielonych poręczeń,
z
art'
w
związku
pufu,
docho^dów, miesci się w granicach ustiłonych w art. 169 ust.1

pr"""*Ńh

121 ust. 8 wufp i w1łrosi 5,1%.

przypadających do
obowiązującę do 2013 roku przepisy art. 169 pufo stanowią, żełączna kwota
rat kredytów i pozyczek oraz potencjalnych spłat kwot
*ł;' * au"v- roku budż^etow1,łn
jednostki samorządu tórytorialnego poręcze h wtaz z na1eżtymi w
ffiiilu1ą.y"n ź"o'i"io"y.ł' przez
oruz tależnych odsetek i dyskonta a także
Jilń'';i" odsetkami óo tv"r' kredlów i pożyczek p?p_'9l9*
wartoŚciowych emitowanychprzez
wyklpów
iińia.:i"ych w da''ym rońu budżeioĘrm
na dany rok budżetowy
planowanych
prr"uro"ryć'ts'ń
ńz"
i"ai'l'tr.i *morządu terytorialnego' nie

iochodówjednosikisamorząduterytorialnego'
Ą 1. Ą
cmln{ i Miasta Węgliniec rrr 88/20l3 z dnia Ż4 pażdziemika
igiaoi" z"zarządzeniem Burmistrźa
kredytu'
z$i: -t, w spiawie zaciągnięciaw 2013 ioku dfugoter-ino*ego zobowla?ania wodformie
roku do
2014
począwszy
że
io,
za
oznac
roku.
2024
do
spłata wnioskowan"g; ń;eyt' nastąpi

,,*iryunyćł, pożyczek i kredlów oraz w14cupu emitowanych papierów
moż1iwości
'ół"''
nowe zasady zadŁużania się jednostek samorządu
wartóściowycrr uęai ńuły
"i'to'owanią
Ż009 t' o finansach
te.ytoria1nego, ok ęśioneń art. 243 i arI. Ż44 lstavły z dnia 27 sierpnia
wskaŹnika,
Wysokość
zrn).
późn.
z
poz.
885
roku,
2OI3
Dz.U. z
p.ri,ii"'"y"r'' (t"r.'t
ked}'tów i
zaciągnięĘch
spłatami
budżefu
obcią'eiia
aop.r''"'utną granicę
stanowiącego gómą'.a"ltty:
poręczeń,
z
udzielonych
,płutu-i'
p;;;y-"Ln#ur"roa."ir.'u-i ora" potź''"ju1"v-l
|wo] 11qrikujl.v.ń
oraz
bieżących
w
dochodów,
Ż0Ż4
Ż0I3
latach
Ęłn
tóoźi. zależna od wielkosci .q'tonu.'y"t' w
a
przy
uchwalaniu,
na
uwadze
mieć
winny
weg^li^1r9c
ńJa*o*, w Ęłnbieżących,co organy
Ż024'
3
20i
'ryny
następnie wykónywaniu budżetów w latach
Rady
z p,r'śtnoro*u"v.h wielkoŚci dochodów i wydatków *.try bieżących, ujętych w uchwale
Miasta
i
Finansowej^Gmrny
Prognozy
lrłlejsńej Węglińca * .pru*i" uchwalenia tieloletniej
'Ż024 góma
węórl,,i"" na'iataŻO3-ŻóŻ4, ze zmiar.nni na 4.IO.ŻOI3 roku wynika, że w latach Ż0I4
oraz
pożyczek
kred1'tów
zaciągniętych
doi-os"c'u1na gruni"i obciążena budżefu spłatami
'i
przekroczota'
będzie
nie
poręczeń
s"płatami kwot wynikających zudżielonych
p"i"*:"l"v-l
'nlo'ą"
kredyru przez
pod uwagę powyższe oó"''iu .ię, że spŁata zobolnązah: tytoło wnioskowanego
zadait
obligatoryjnych
rea|izacji
w
sferze
realna i nie stwarzi zagrożenia

;;'

;'ń'Ńęghnió'jest

własnychgminy'
ust. 1 ustawy o reglol ralnych izbach
,,o}., przysfuguje zgodnie
ar!.20
20 ust.
od ninieis zej uchwaĘ
^'..rqh'o,'ie' zqorln ie z art.
we Wrocławiu w
ot1u.t'uoto*y"l' od*łuii"'do"ńt.gi"u* Regionalnej Izby obrachunkowej
terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwaĘ'

