Uchwała Nr 1/5/2016
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 12 stycznia 2016 r.
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy i Miasta W ęgliniec
przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej Węglińca nr 169/XII1/15 z dnia 15 grudnia 2015 r.
w sprawie budżetu gminy Węgliniec na 2016 rok.
Na podstawie art. 246 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z
2013 roku, poz. 885 z późno zm.), w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992
roku o regionalnych izbach obrachunkowych ( Dz. U. z 2012 roku, poz. 1113 z późno zm.) oraz
zarządzenia nr 1/2012 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 1 lutego 2012 roku w
sprawie wyznaczenia składów orzekających i ich przewodniczących,
ze zmianami, Skład
Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, w osobach: Elżbieta Piekarska Przewodnicząca, Joanna Stylska - Członek, Dorota Pietrzykowska - Członek,
wydaje opinię pozytywną
o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy i Miasta Węgliniec przedstawionego w
uchwale Rady Miejskiej Węglińca nr 1691XIll/15 z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu
gminy Węgliniec na 2016 rok.
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 246 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.
z 2013 roku, poz. 885 z późno zm. dalej - ufp), regionalna izba obrachunkowa na podstawie
uchwały budżetowej
przedstawia
opinię w sprawie możliwości
sfinansowania
deficytu
przedstawionego przez jednostkę samorządu terytorialnego.
W wydanej opinii regionalna izba obrachunkowa ocenia możliwość sfinansowania deficytu
. wskazanymi źródłami jego finansowania oraz ich wpływ na kształtowanie się długu jednostki
samorządu terytorialnego.
Skład Orzekający na podstawie przedłożonej w dniu 21 grudnia 2015 roku uchwały Rady Miejskiej
Węglińca nr 1691XIll/15 z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu gminy Węglinieć na 2016 rok
stwierdził, co następuje.
W budżecie gminy na 2016 rok zaplanowano:
1. dochody w wysokości - 26.771.892 zł, z tego:
- dochody bieżące -24.944.394 zł,
- dochody majątkowe -1.827.498 zł;
2. wydatki w wysokości - 28.059.892 zł, z tego:
- wydatki bieżące - 23.257.054 zł,
- wydatki majątkowe - 4.802.838 zł;
3. deficyt budżetu - 1.288.000 zł;
4. przychody z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych - 2.300.000 zł;
5. rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych - 1.012.000 zł.
Zaplanowany deficyt budżetu w kwocie 1.288.000 zł zostanie sfinansowany, zgodnie z § 3 ust. 1
uchwały budżetowej, przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów.
Wymienione źródło sfinansowania deficytu jest zgodne z art. 217 ust. 2 pkt 2 ufp.
Łącznie z uchwałą budżetową na 2016 rok została przekazana w formie dokumentu elektronicznego
uchwała Rady Miejskiej Węglińca nr 168IXIIII15 z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2016-2027, zawierająca
prognozę kwoty długu i jego spłaty w latach 2016-2027. Z prognozy tej wynika, że kwota długu na
koniec 2016 roku wyniesie 10.736.000 zł. Na kwotę długu składają się kredyty i pożyczki
zaciągnięte w latach poprzednich oraz kredyty planowane do zaciągnięcia w 2016 roku. Jak wynika
z z przedłozonej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w latach 2016 - 2027 relacje
spłat zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi do planowanych dochodów ogółem spełniają
wymogi określone w art. 243 ufp.
W związku z tym postanowiono jak w sentencji.
Niniejsza uchwała Składu Orzekającego, zgodnie z art. 246 ust. 2 ufp, powinna być opublikowana
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przez jednostkę samorządu terytorialnego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września
2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r., poz. 782 z późno 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.

