SkładuOrzekające*"""ojffi*j*;'T3{?l1i"*"wejweWrocławiu
z dnia 8 grudnia

?.01.5

r.

w sprawie opinii o przedłożonymprzezBurmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
budżefu gmlny i miasta Węgliniec na 201ó rok.

irojekcie

Na podstawie art. 13 pkt 3, urt. 19 ust 2 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach
obrachunkowych (t. j.Dz.U. z201'2 roku, poz. ltl3 zpóźn. zm), w zwiąktiz art.-238 ust. 3
ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. TJ. z 2OI3 roku, poz. 885 z późn.
zm.) oraz zarządzeria Nr Il20lŻ Prezesa Regionalnej Łby obrachunkowej we Wrocłąwiu z 1
lutego Ż012 roku w sprawie wyznaczetna składów orzekających i ich pizewodnicząćych, ze
zmianam| Skład orzekający Regionalnej Łby obrachunkowej we Wrocławiu, w osobach: Etzbieta
Piekarska - Przewodnicząca, Joanna Stylska - Członek, Arkadiusz Babczuk - Członek
wydaje opinię pozyĘwną
o_ptzedłażonym prue? Burmistrza Gminy
Węgliniec naŻ016rok.

i

Miasta Węgliniec pr{ekcie budżetu gminy

i

miasta

Uzasadnienie

z art. 233 ustawy z dnra 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. D". lJ. z 2Ol3
poz.
885 z późn. zm., zwanej daĘ - ufp) sporządzenie pĄektu uchwaĘ budzetowej na1eŻy
1oku,
-samorządu
do wyłącznej właściwości
organu wykonawczego jednostki
ierytorialnegó. pazi
reattzacji tego zadarua organ wykonawczy winien kierować się zasadami wynikającymi z irstawy ó
finansach publi9znych oraz postanowieniami organu stanowiącego zawartyńiw uciwale * ,p**i"
Ębu prac nad projektem uchwaĘ budżetowej, Podjętej na podstawie art. 234 aĘ. zgobne z
wymogami art. 238 ust. 1 ufo projekt uchwĄ budżetowój wraz z uzasadnieniem oraz materiałami
i{o^1"vjTymi, wójt (burmistrz, prezydent) przedkłada órganowi stanowiącemu oraz regionalnej
izbie obrachunkowej - celem zaopiniowania - w terminie OJ1S tstopada
4oko pop."dzajfrego rok
Zgodnte

budżetowy.
SzczegółowośćpĄektu budżetu oraz wymogi dotyczące uzasadnienia i materiałów informacyjnych

przedkładanych wraz z projektem uchwały budżetowej Rada Miejska w Węglińcu określiła
uchwałą nr 3I9lX]'UlŻolD z dnta listopada 2010 roku w sprawió trybu prainad projektem
uchwaĘ budżetowej Gminy Węgliniec.
S1o-s9wnie do powołanych przepisów, Burmisffz Gminy i Miasta Węgliniec zarządzetiem nr
II5/2ol5 z drua 12 listopada 2015 roku w sprawie projektu budżetu Gminy i Miasta Węgliniec na
?0-!9r, oraz pĄektu w sprawie Wieloletniej progriozy Finansowej Gminy Węgliniec na lata 2016ŻUŻ7,.pruedłożyłRegionalnej Łbie obrachunkowej we Wrocławiu, Ześpołoiiw Jeleniej Góa2e
projekt uchwaĘ budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i
Ąaśnieniami. 7-arządzerue
wpĘnęło 13 listopada 20tr5 roku.
Skład orzekający Regionalnej Izby obrachunkowej we Wrocławiu w wyniku oceny pĘektu
uchwaĘ budżetowej gminy i miasta Węgliniec na 2o16 rok stwierdził, ze"projeń uchwaĘ
b'dżetowej sporządzony został zgodnie z wymogami określonymi w ustaliie - o finbnsacL
publicznych otaz w szczegółowościokreślonejw uchwale w sprawie
Ębu prac nad projektem
uchwały budżetowej.
Biorąc powyższe pod uwagę Skład orzekający postanowił wydać opinię jak w sentencji uchwĄ.

od niniejszej uchwały przysługuje zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalńych
izbach
_we
obra9hunkowych odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby obrachunkowej
Wrocławiu w
terminie 14 dni od dnia doręczeniauchwaĘ.
PRZTIW{}DN ICZ,ĄCY

Uchwała Nr V286l2015

Slrładu Orzekającego Regionalnej lzby obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 8 grudnia 201.5 r.
w sprawie opinii o możliwościsfinansowania deficytu budżetu Gminy i Miasta Węgliniec
przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 20L6 rok.

Na podstawie art. Ż46 ust. 1 ustawy z27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.
IJ. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.), w zvłiązku z art. |9 ust. 2 ustawy z drna 7 paździemika
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t. j.Dr.U. z 2012 roku, poz. lll3 z póŹn. zm.)
oraz zarządzelianr 1,t2o12 Prezesa Regionalnej Izby obrachunkowej z drua 1 lutego 2012 roku w
sprawie wyznaczetia składów orzekających i ich przewodniczących, ze zmianami' Skład
orzekający Regionalnej lzby Obrachunkowej we Wrocławiu, w osobach: ElŻbieta Piekarska Przewodnicząca, Joanna Stylska - Członek, Arkadusz Babczuk - Członek,
wydaje opinię pozytywną

o możliwościsfinansowania deficytu budżetu Gminy

pĄekcie uchwaĘ budżetowej na 2016 rok.

i

Miasta Węgliniec przedstawionego w

Uzasadnienie
Zgo&tte z art.246 ust. 1 ustawy z dnra 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.
z 2Ol3 roku, poz. 885 z późn. zm.) (daĘ _ us), regionalna izba obrachunkowa na podstawie
projektu uchwaĘ budżetowej przedstawia opinię w sprawie możliwościsfinansowania deficytu
przedstawionego pruezjednostkę samorządu terytorialnego.
Projekt uchwały budżetowej Gminy i Miasta Węgliniec na 2016 rok Burmistrz Gminy i Miasta
Węgliniec pruedłożyłRegionalnej Izbie obrachunkowej we Wrocławiu, Zespołowi w Jeleniej
TJ.

Górze zarządzeliem nr 1l5l20l5 z dlna 12 listopada 2015 roku. Uchwała wpłynęłado Izby 13
listopada 2o15 roku. W projekcie budżetu na 2016 rok zaplanowano: \
1. dochody w wysokości_ 26.77 1'.892 zł, z tego:
- dochody bieżące - 24.944.394 zł
- dochody majątkowe - 1.8Ż7.498 zł
2. wydatki w wysokości _ 28.059.892 zł, ztego:
- wydatki bieŻące _23.257.054 zł
- wydatki majątkowe _ 4.802.838 zł
3. deficyt budżętu - 1.288.000 zł
4. przyphody z tytufu kredytów ipożyczek _ 2.300.000 zł
s. iozótrooy z tyiułu spłaty kredytów i pozyc zek _ l -012.000 zł
Zaplanowany w pĄekcie budzetu deficyt w kwocie L.288.000 zł, zgodnie z postanowieniami $ 3
ust-. 1 projektu uchwaĘ budżetowej, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z
kredytów. Wymienione żródło sfinansowania deficytu jest zgodne z art.2I7 ust. 2 pkt 2 afp.
Łączrue z pĄektem uchwaĘ budżetowej przedłoŻony został pĄekt wieloletniej prqgnozy
finansowej, żawierający prognozę kwoty dfugu i jego spłaĘ w latach 2ot6 _ Zo?jl, z której wynika,
że kwota dfugu na koniec 2016 roku wyniesie 10.736.000 zł. Na kwotę dfugu składają się kredyty i
poŻyczkj zaciągruęte w latach poprzednich oraz kredyty planowane do zaciągttlęcia w 2016 roku.
Jak wynika z ptzedłoŻonego projektu wieloletrriej prognozy finansowej w latach 2016 - 2027 relĄe
spłat żobowiązan finansowych i kosztów ich obsfugi do planowanych dochodów ogółem spełniają
wymogi określonew art. Ż43 ufp.
Niniej sza uchwała Składu orzekającego, zgodnle Z art. Ż46 ust. 2 ufp, powinna być opublikowana
ptzez jednostkę Samorządu terytorialnego na zasadach określonychw ustawie Z dnia 6 września
Ż001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z Ż0I4 r., paZ. 78Ż z p źn. Zm.) w terminie 7
dni od dnia jej otrzymania.
od niniejszej uchwały przysługuje zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach
obrachunkowych odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby obrachunkowej we Wrocławiu w
terminie 14 dni od dnia doręCZenIa uchwaĘ.
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