Uchwała Nr I/335/2016
Regionalnej Izby obrachunkowej we wroclawiu
z dnia 15 grudnia 2016 r.

składu orz€kającego

w sprawie opinii o moźjliwościspłaty prz€z

Gminę i Miasto węgliniec pożyczki dlugorerminowej
wrcclawiu w

z wojewódzkiego Funduszu oclEony slodowiska i Gospodarkj wodnei we
\ł}5okości1.310.800 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.

''Przebudowa

moderniŻacja stacji uzdatniania wody w węglirńcu,,

i

Na podstawie art. 91 ust.2 ustawy z dńa 27 sierpnia 2009 r o fuunsach publicznych (Dz.U' z 2016
r., poz. L870) w Żwiązku z art. 13 pkt 1 i art. 19 ust.2 ustawy Ż dnia 7 płźd2jer,lka1992 r. o
regionalnych izbach obrachunkowyclr (DZ.U. z 2a16 |, poz. 561) olaz zarądŻeńa nr 1/12 PreŻesa
Regionalnej IZby obracbunkowej we wrocławiu z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie wyz]aczenia
składów orŻekających i ich przewodnicących' ze ą'nianŹm| Skład orzekający Regionalnej IZby
obJachlnło\"/ej we wrocławiu w osobach: Elżbieta piekarska - Przewodnicząca, Joanoa Stylska
Cżonek, Dorota Pietrzykowska - Członek,

vydaje opinię poz}'tyrvną
o moźliwościspłaty p.rzez Gminę
Fuoduszu ochrony Środowiska

i Miasto węgliniec połczki
_we długoterminowej z

wojewódzkiego
przeznaczeniem na
dofina]rsowanie uadania prl ,,Przebudowa i modemizacja stacji uzdatniania wody w Węglńcu,,, w
wysokości1.310.800 d, z której I tramza \,r' kwocie 756-689 zł Zostanie zaciągnięta w 2016 roku i I
transza w kwocie 554'111 ż Zostanie zaciągnięta w 2017 roku.

i

Gospoda*i wodnej

wlo'cławiu,

z

Uzasadnienie

- Bumistrz Gminy i Miasta węg]iniec pismen 8.300.l'2016 z doia 24 ]istopada 2016 r. (data
hpływu do Łby 28 ]istopada 2016 r) wystą)ił do Regiona]nej Łby obrachunkowei we wrocławi! z
wnioskiem o wydanie opjńi dotycącej możli\yościspłaty przez Gminę i Masto węg]iniec poźyczki
długoterminowej w \łysokości1.310.800 ż Z wojewódŻkiego FuMuszu ocfuoń Środól'iska r
Gospodarki wodnej \",'e wlocławiu' z przeznaczeniem n. dofinansor/va]ie ŻadJnia p[,,Przebualowa i
modemizacja stacji uzdamiańa wody w Węgliricu", któIa to pożyczka zostanie zaciągnięta w dwóch
tlanszach: l transza \,r' 2016 r' w kwocie 756'689 ż' tr ransza w 2017 r. w kwocie 554111 ż'
skład orzekający Regiona]nej Łby obrachunkowej we wlocławiu w ce]u wydania opinii dokonał
ana]izy Dastępt]jących dokumentów:

1' uchwały Rady Miejskiej węglińca nr 169/xIł15 dnia 15 $udńa 2015 roku w spEwie budżetu

grniny Węgliniec na 2016 rok, ze zmianami na 24 ]istopada 2016 r.;

2. uchwały Rady N,Iiejskiej węghica nr 16B/xl15 dnia 15 gnrdnia 2015 roku \ł sprawie pŹyjęcia
We]o]etniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta węgliniec ira ]ata 2016'2027, ze zmianami na 24
listopada 2016 r.;
3' zĄrądzeńa Bunnistrza Gminy i Miasta węgliniec ru 119/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. w
sprawie zaciągnięcia w 2016 l. długoterminowego zoboWlązdrua w formie kedytu i póżyczki;
Żl. sprawozdań Z \łykonania budżetu gmńy za 2015 rokj
5. sprawozdań z Wykonania budżetu gminy za trzy kwartały 2016 roku'
w wyniku ana]izy powyższych dol'umentótĄ' Skład orzekający ustalił, ze zadanie, na które zaciąga

się poŹyczkę, zostało ujęte w budźecie gminy i miasta węg]iniec ira 2016 rok oraz jalio
pĘedsięwzięcie planowane do Iea]izacji w 2017 roku, objęte wie]o]emią prognozą finarsową. Spłatę
pożyczki zaplanowano w ]atach 2018_2027.
W buclżecie gminy węg]ir ec na 2016 rck, wg stanu na 24'11'2016 r., dochody zap]anowano w
kwocie 31.306'772,90 zł, w t}m dochody m.]ątkowe w k:wocie l'961'059,04 zł a d'ochody bieĄce w
kwocie 29.345.713,86 ż' wydatki budżehr zaplanowano w kwocie 33.501'17o,9o ż' w tym wydatki
majątkowe stanowią kwotę 5'193'087,00 zł a wydatki bieące stanońą kwotę 2B'3oB'oB3'90 zł.
Deficr budżetu wynosl2'19439a,0O z}' P]anowdne pĘYchody budżeiu wynosą 3'206'398,00 zł' w
tym kred}1 stanowi kwotę 5,{3.311'00 zł i I E'allsza wniosko\,,'anej pożyczki długoterminowej stanowi
kwotę 756'689,00 zł- Planowane rozchody stanowią kwotę 1'012'000,00 zł.
Zgodnie Z pŹepisami art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o firransach pub]icalych (DZ.U. Z
2016 r', poz. 1870, dalej ,,u'f.p"), łączna kwota przypadających do spłaty w dan}m loku budżeto\łym
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rat ked}tów i poźyczek wraz z należnymi w dan}.rn roku odsetkami od tych kred}'tów i pożyczek, a
także prz}?adających w dan}m roku budzetot}o wykupów papieńw wanościowych emitowanych
przez jednostki samorądu teĘltorialnego wraz z na]ezn}mi odsetkami i dyskontem oraz potencjalnych
spłat kwot wynikających z udŹielonych prŻez jednostki samorŻądu te{4ońalnego poręczeri, nie może
przekroczyć średńej ał'trnetycarej z obliczonych d]a ostatnich trzech lat re]acji dochodów bieżących

powiększonych o dochody Ze sprzedaży rnajątku oraz pomniejsz]nych o wydatki bieące do
dochodów ogółern Przy obliczaniu relacji d]a roku poprzedzającego rok budżetowy przjjmuje się
p]anowane wartości $Ykazane w spmwozdaniu za tlzy kwaxały z wykonania budżetu jednostki
samorzEdu terytoda]nego. Do obliczeńa relacji d]a poprzedńch dwóch lat przyjmuje się wartości
wykonane wyńkające ze sprawozdań rocznych'
Z uchwały Rady Miejskiej węglińca w sprawie wielo]emiej prognozy furansowej gminy Węg]iniec na
]ata 2016 -2027 wynika, że plognozo\"r'ana Lwota długu na koniec 2016 roku w}'niesie 9'736'000,00
zł. Na kwotę długu składają się dotychczas zaciągnięte kredw i pożyczki oraz kred}'t i pozyczka
planowane do Zaciągnięcia w 2016 roku, w t}.m l nansza wnioskowanej pożyczki. WskaŹnik
p]anowanej łącznej kwoty Przypadających do spłaty w 2016 roku rat kred}'tów i pożyczek \łTaz z
na]eżnymi odsetkaTni do planowanych na 2016 rok dochodów w}'nosi 3,760ń i nie przekracza
dopuszczalnego \'skaźńka spłaty zobowiąŻai. ob]jczonego na podstawie an.243 ust.1 u'f.p.,
w}nosącego 9'0B %'
Z prognozowanych wielkościdochodów i wyda&óĘ w t'm bieącycł\ ujętych w wieloletiiej
prognozie finaDsowej gminy węglińec rłynika, ze w ]atach 2017 - 2027 dopuszczalne gmnice
obciążeń budŹetu spłatą \łnioskowanej pożyczki wraz Z odsetkami ńe będą plzekjoczone.
w związku z powyższ}łn oceńa się, że spłata zobowiąŻań z tytułu wnioskowanej pożyczki prŻpz
gminę węglińec jest realna i ńe strvalza zagroŹeńa w sferze Iealizacji ob]igatoryjnych zadań
własnych gminy'

Biorąc pow-vższe pod uwagę Skład orzekający postanowił jak w sentencji.

od

niniejszej uchwały przysługuje zgodnie

z alt' 20 ust' 1

ustawy

o

regionalnych izbach

obrachunkowych odwolanie do Kolegium Regiona]nej Łby obrachu!łowej we wrocławiu w terminie
14 dń od dńa doręczeńa uchwały.
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