Uchwała Nr I/311/2016
Izby obrachunkowej we wrocławiu
Regionalnej
orzekającego
składu
z dnia 12 grudnia 2016 r.
projekci€ ucbwaly w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy
węgliniec, przedstawion}łn wlaz z ptojektemrrrhwały budż€towej gminy i miasta węgliniec na
w sprawi€

opińi

o

Na podstawie ań' 13 pkt 12 ustawy z dńa 7 paŹdziemika 1992 r. o regiona]nych izbach
obrachunkowych (t. ]' Dz.u. z 2016 r., poz. 561), w związku z art' 230 ust. 2 ustal]y z dnia 27
sieĘnia 2009 r. o finansach pub]icznych (t' j' Dz.U. z 201'6 r.,poz' 1870) oIaz zarządzenia Nr 1/2012

Preżesa Regiom]nej Izby obrachunkowej we Wrocławiu z 1 ]Utego 2012 r. w sprawie wyzn.czenia
składów orzekających i ich pEewodńcącycĘ ze Zmiarlami, skład orzekający Regiona]nej Izby
obrachunkowej we'W'rocławiu, w osobach: Elżbieta Piekarska - PEewodnicząca, Joanna stylska
członek, Ajkadiusz Babczuk - członek,
wydaje opinię

połt''iłTą

o projekcie uchwały w sprlwie wietolemiej prognozy finansowej Gminy węgliniec' przedstawionym
wraz z plojektem uchwały budżetowej gminy i miasta węgllńec na 2017 rok.

Uzasadni€ni€

j

Zgodnie z art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t. Dz.U. z
2016 r', poz. 1870, zwanej da]ej - ufp) zarząd jednostki samorządu ter}'torialnego (wójt, burmistrz,
prezydent) przedkŁada projekt uchwa}y w sprańe wieloletniej plognozy ffulansowej lub jej zrniany
wraz z projektem uchwały budŹetowej organowi stanowiącemu oraŻ regiona]nej izbie obrachunkowej,
celem Zaopiniowania- StosolMie do postanońeń art' 230 ust' 3 ufp regiona]na izba obrachunłowa
wydaje opinię do proiektu uchwały w sprawie wie]oletniej prognozy finansowej ]ub jej zlniany,
pŹedstawionego wlaz Z projektem uchwały budźetowej, ze szczegó]nynr u'Względnieniem zŻpeŁmienia
przestrzegania plzepisów ustawy dotycących uchwalania i wykonyvania budż€tów w następnych
latacĘ na które zaciąguęlo i planuje 5ię zaciągĘć Zobowiązania.
BurmistŻ Gminy i Miasta WęgLiniec zarądzeniem nr 116/2016 z dnia 14 ]istopada 2016 r. w sprawie
projektu budzetu Gminy i Miasta węgliniec na 2017 rok ońz projektu w sprawie wielolemiej
progoozy Finansowej Gminy węglińec przedslawił Regiona]nej Łbie obrachunkowej' Zespołowi w
Jeleniej GórZe, projekt uchwały v7 sprawie przyjęcia wie]o]emiej plognozy fimnsowej Gminy
węg]iniec na lata 2017 -2027 ' 7arządze e w formie dokuńentu e]ektrońcnego wpł}nęłodo lzby 15
listopada 2016 roku.
Skład olzekający w w}niku oceny przedłożooego projektu uchwały w splawie wieio]emiej prognozy

finansowej strłrerdził, co następuje'
lala 2077 - 2027 co
1. Wieloletnią plognoŻę fimnso\'ą \ĄT az z prognoą kwoty długu sporządzono
'
^a
-w]łnogi
progjlozą
ok]eślcno
wielkcś.i,
o których mowa
objęt}'rn
art' 227 '.rfp- w każd}'rn roklr
spehia
1ł art' 226 ust. 1 ufp oraz dołączono objaśńeńa przyjętych w prognozie wa(ości.
2- Ujęte \,r' progltozie na 2017 rok kwoty dochodóq wydatków, przychodó\"r' i rozchodów budżetu
oraz długu są zgodne z kwotami ujęt}Tni w plojekcie uchwały budŹetowej na rok 2017' co spełńa
wymogi arr. 229 ufp.
3' w ]atach objętych prognoą zachowano Tłnóg określony w art. 2'ł2 ufp w zak|resie wielkości
dochodów bieźąiych l'wyóatków bieżących budżetu. Źródłem finansowania wydatków bieżących są
dochody bieące.
4' P]anowana \ł 2017 roku wie]kośćprzychodów Z tytułu kred}'tów i poźyczek stanowi kwotę
1.013.000 z]. P]anowane lozchody Ż t}tułu spłafy kJed}'tów i pożyczek stanowią kwotę 1'092'000 ż.
Plognozowana kwota długu na końec 2017 loku \ł}'nosi 9'657'000 zł, któIej spłatę zaplanowano do
202' roku' Przychody Zwlotoe zap]anowano ponadto w ]atach 2018-2019. w latach Żo17 2027
relacje łącznej kwoty przypadających spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w tych ]atach
odsetkami do planowanych dochodó\"r' ogółembudżetu spehiają w}łnogi art. 243 ufp.
5' W projekcia uchwały Zamieszczono upoważnieńa, o których mowa w ań. 22B ust. 1 i ust' 2 ufp'
6' W_zaĘcariku trr 2 do prcjektu uchwały określono odrębnie dla każdego prŻedsięwzięcia dane i
inJolTnacje, o których mowa w an' 226 ust' 3 ufp.

'

7' w ŻaĘczniku nr 3 do projektu uchwały pEedstańono objaśńeńa wielkości przyjętych \ł

\"r'ie]olemiej progoozie finansowej, stoso\Ąnie do prŻepisów ań. 226 ust. 2a ufp.

opińa

zgodnie z art. 230 ust. 3 ufo _ podlega pub]ikacji przez jednostkę samorządu teryItoria]nego
!a zasadach określonych w ustawie z alnia 6 wrześńa2001 r. o dostępie do info'Tnacji publicmej (t.j'
Dz.U. z 20L6 t., poz. 1764 ) w terminie 7 dni od dnia jej otrzlanania.

od niliejszej u€hwały puysługuje zgodnie Ż alt' 20 ust' 1 ustawy o re$onalnych izbach
obrachu.kowych odwołanie do Kolegium Regiona]nej Łby obrachunkowej we wrocławiu w terminie
14 dni od dnia doręcuenia uchwałY.

