Uchwała Nra287l2o15
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we
z dnia I grudnia 2015 r.

Wrocławiu

w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wielolehriej prognozy finansowej'Gminy
Węglińec na lata 2016-2027, przedstawionym wraz z projektem uchwaĘ budżetowej gminy
miasta Węliniec na 20l'6 rok.

Na podstawie art. 13 pkt 12 ustawy

z

dnia

7 puździernka 1992 roku o

..'

i

regionalnych izbach

obrachunkowych (t. j.Dz.U. z20t2 roku, poz. |11'3 zpóźn. zm.), w związku z att. Ż30 ust. 2
ustawy z drua Ż7 sierpnta 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 z
późn. zm.) oraz zarządzeńa Nr Ll201'2 Prezesa Regionalnej Łby obrachunkowej we Wrocławiu z 1

lutego 2o!2 toku w sprawie wyznaczetia składów orzekających i ich przewodnicz1cych, ze
zmianami, Skład orzekający Regionalnej Łby obrachunkowej we Wrocławiu, w osobach: Elżbieta
Piekarska _ Przewodnicząca, Joanna Stylska - Członek, Arkadiusz Babczuk - Członek,
wydaje opinię pozyĘwną
o pĄekcie uchwĄ w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgliniec na lata 2016ŻO27, przedstawionym wraz z projektem uchwaĘ budżetowej gminy i miasta Węgliniec na 2016
rok.

Uzasadnienie

z art. 230 ust. 2 ustawy z dtna 27 sierpnta 2009 roku o finansach publicznych (t. j.
2013 roku, poz. 885 z późn. zm., zwanej dalej - uĘ) zarząd jednostki samorządu
terytorialnego (wójt, burmistrz, prezydent) przedkłada projekt uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej lub jej zmiany wtaz z projektem uchwały budżetowej organowi stanowiącemu
oraz regionalnej izbie obrachunkowej, ceIem zaopiniowania. Stosownie do postanowień art. 230
ust. 3 ufo regionalna izba obrachunkowa wydaje opinię do projektu uchwĄ w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej lub jej zmiany, przedstawionego wraz z projektem ęchwĄ budżetowej, ze
szczegóĘm uwzględnieniem zapewnienia przestnegaria przepisów ustawy doĘczących
uchwalania i wykonywania budżetów w następnych latach, na które zaciągtttęto i planuje się
zaciągnąćzobowiązaltta.
Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec zarządzetiem nr 11512015 z dnia 12 listopada 2015 roku w
sprawie projektu budżetu Gminy i Miasta Węgliniec na 2o16 r. oraz projektu w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgliniec na lata 2016-Ż027 przedstawił Regionalnej
Izbie obrachunkowej, Zespołowi w Jeleniej Górze, projekt uchwaĘ w sprawie przyjęcia
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgliniec. Zanądzeńe w formie dokumentu
elektrołricznego wpłynęłodo tuĘszejlzby 13 listopada 2015 roku.
Skład orzekający w wyniku oceny przedłożonego projektu uchwaĘ w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej stwierdził, co następuje
1. wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą kwoty długu sporządzono nalata Ż016 - 2oŻ7,
co spehria wymogi art.227 ufu. w każdym roku objętym prognozą określono wielkości, o których
mÓwa w art.226 ust. 1 ufp oruz dołączono objaśnieniaprzyjętych w prognozie wartości
2. IJjęte w prognozie na 2016 rok kwoty dochodów ogółem, wydatków, przychodów i rozchodów
budżetu oraz dfugu są zgodne z kwotami ujętymi w projekcie uchwĄ budżetowej na rok 2016, co
spełnia wymogi art.229 uĘ.
3. W latach objętych prognozą zachowano wymóg określonyw art. 242 uĘ w zakresie wielkości
dochodów bieżących i wydatków bieŻących budzetu' Ztódłem finansowania wydatków bieżących
są dochody bieżące.
4. Planowanaw 20!6 roku wielkośćrozchodów stanowi kwotę 1.012.000 zł.Ptzychody zwrotne
zaplanowano w roku 2016 oraz w latach 2017 - 2019. Prognozowana kwota długu na koniec 2016
10.736.00o zł, której spłatę zaplanowano do 20Ż7 roku. W latach 2016 - 2027 re|acje
'yoo'i
'otu
łącznej-kwoty ptzypadających spłat rat kredytów wtaz z należnymi w tych latach odsetkami do
planowanyctr dóchodów ogółem budżetu spełniają lvym9gi art.-Ż43 lfp.
_s.
w p-3ót"ie uchwały zamieszczono upowa:żnienia, o których mowa w art.2Ż8 ust. l ufp.
6.WŻałączniku nr 2 do projektu uchwaĘ określono odrębńe dla każdego przedsięwzięcia dane i i
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informacje, o kt rych mowa w art.2Ż6 ust. 3 ufo.
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załączniku nr 3 do pĄektu uchwały przedstawiono objaśnienia wielkości przyjętych iv
wieloletniej prognozie finansowej, stosownie do przepis w art.226 ust. 2a uĘ.
opinia _ zgodnie z art. 230 ust. 3 uĘ _ podlega publikacji pruez jednostkę samorządu
terytorialnego na zasadach określonych w ustawie z dnta 6 wrueśnia 2oo1 r. o dostęie do
informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 782, 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 uchwały.
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