Uchwała Nr I/336/2016
skladu orzekają.ego Regionalnej Izby obrachunkowej we wroclawiu
z dnia 15 grudnia 2016 r.
w sprawie w spravie opinii o moźliwościsplaty Przez Gminę i Miasto węglini€c kĘd}tu
długot€rminowego w L:wocie 543.311 zł z przeanaczeńem na finansowani€ planowan€go
defic}tu budz€tu Gminy i Miasta węglini€c na 2016 rok.

Na podstawie ań. 91 ust.2 ustawy z dnia 27 sierPnia 2009 I' o finamach publicznych ( Dz.U. z 2016
r., poz' 1870) w zwiąZku z art- 13 pkt 1 i aft' 19 ust.2 ustawy z dńa 7 paździemika 1992 r' o
legona]nych izbach oblachunkowych (DZ.U. z 2076 r', poz. 561.) oraz zarądzenia nr 1/12 Prezesa
Regiona]nej Izby obrachunkowej we wrocła\,\'iu z dnia 1 lutego 2012 r $' sprawie wyzfuczenia
składów orzekających i ich przetodnicących, Ze zrnianami, Skład oEekający Regiona]nej Łby
obrachunkowej wE wlocławiu w osobach: E]żbieta Piekarska _ plzewodńcąca, Joalnla sty]ska Członek, Dorota Pietrzykowska - Cżonek,

wydaje opinię pozJt}'rł.ną
o moż]iwościspłaty plzez Gminę i Miasto węg]iniec ked}tu długoterminowego w kvr'ocie 543.311 zł
z pŻeznaczeniem na firunsowanie p]ano\Ąanego deficFu budżetu Gminy i Miasta węgliniec na 2016
rok.

Uzasadnieni€
BurmistrŻ Gminy i Miasta węgliniec pismem 8.300.1'2016 z dnia 24listopada 2016 r. (data wpł}.wu

do Łby 28 ]istopada 2016 r) wyst@ił do Regionrlnej Łby obnchunkowej we wrocłaviu z
lvnioskiem o wydańe_opinii dotycącej możliwościspłaty przez Gminę i Miasto węgliniec kledFu
długotermirrowego w kwocie 543.311 z}' z pfteznaczetiem na firransowańe planowinego deficyru
budżetu Gminy i Miasta węglińec na 2016 rok.
skład orzekający Regiola]nej Łby oblachunko\"/ej we wocławiu w ce]u \'ydania opinii dokonał
ana]izy następujących dokumentów:

1' uchwały Rady Miejskiej węglińca ff 169/Xy15 dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie budżefu gminy
węginiec na 2016lok, Ze zmianami na 24listopada 2016 r.:
2. uchwały Rady Miejskie.] Węglińca nr 16B/Xl15 dnia 15 grudnia 2015 r' w sprawie Przyjęcia
Me]olemiej Prognozy Finalrsowej Gminy i Miasta węgliniec na ]ata 2016-2027, ze zmianami na 24

listopada 2016

r.;

3. zaEądzeńa Bunńsma Gminy i Miasta węgliniec nr 119/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. w
sprawie zaciągnięcia w 2016 roku d}ugotermino\aego zobowiąZańa w formie kredytu i pożyczki;

zl. sprawozdań z wykonania budżetu gminy za 2015 rok;
5. sprawozdań z wykonania budżetu gminy Ża tŹy kwartab 2016 roku.

W wyniku analizy

powyższ]rch dokumentów skład oEekający usta]ił, że w budżecie gminy
węgliniec na 2016 rok zap]anowano przychody Z t}tulu kredytów i pożyczek długotermńowych w
wysokości1.300.000 Zł, w tym wnioskowany l'red}'t. Jego spłatę zaplanowano w ]atach 2017-2027 z
dochodów własnych gminy'

w

budżecie gminy węgljniec na 2016 rok, wg stanu na 24'11.2016 r.' dochody zaplanowano w
k\łoci€ 31'306.772,90 Zł' w tym dochody majątkowe w kwocie 1'961.059,04 Żt a dochody bie4ce w
kwocie 29.345'713,86 ż. wydatki budżetu zap]anowano w kwocie 33'501.170,90 zł, w qm wydatki
nrajątkowe stanowią kwotę 5'193.087,00 zł a wyda&i bieące stanowią kwotę 28'308.083,90 zł.
Defic]'t budzetu wynosi 2.194.398'00 Zł. Planowane przychody budżetu \\,}nosą 3'206.398,00 Zł, w
t}'Ill vnioskowany kJed}'t stanowi kwotę 543-311,00 zł i I transza pożyczki długoterminowej k\Ą'otę
756'689,00 z,ł' P]anowane lozchody stanowią kwotę 1.012'000,00 ż'
Zgodnie z pŹepisami art. 243 usta\ły z dnia 27 sieQnia 2009 r o finansach pub]icłrych (Dz'U' z
2016 r, poz' 1870, da]ej ,'u.f.p")' łączla kwota prŻypadających do spłaty w dan}m roku budżetowym
rat kredFów i poźyczek wraz Z należn}mi w danym roku odsetkami od tych kred''tów i pożyczek, a
także prz}padających w danym loku budżetowym wykupów papierów \yanościowych emitowanych
przezjednostki samolądu terytoria]nego wraz z na]ezn}'rni odse&ami i dyskontem oraz potencjalnych
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spłat kwot wyńkających z udŻietonych Przez jedlostki sanorądu teł,torialnego poręczeĄ nie może
plzekloczyć śIedniej ar}'tmetycnrej z ob]iczonych dla ostatsich trzech ]at relacji dóchodów bie4cych
pou_ięl.s/o1}( h o do.hod)
5p.zed.iV 'Id'ątkL ora,, pornrJeiszon)(h o wydad.i bieą'! do
doclodól' ogółerrr PrZ)' oblil"e
zJn'u le a(ii dld roku poprzed7aiace8o ro'< budżpiow^,, przyimL e 5ie
p]anowane wańości wykazane w sprawozdaniu za tzy kwartały z wylonania tudzitu jeańostki
samorządu tel]toria]nego' Do ob]iczenia Ielacji dta poprzednich dwóch ]at przimuje się wartości
wykolane vyikające ze sprawozdań rocznych.
Z uchwały Rady Miejskiej węglińca w spra\^je wielo]etniej prognozy finarBowej gminy węgliniec na
lata 2016 -2027'iłynika, ż€ prognozowana kwota dtugu ni koniec 2016 roku wvnlesi;9'736'000 zł.
Na kwotę długu składają się dotychczas zaciąBnięte kedJ,ty i pożyczkr oraŻ kred'ty i połczki
planowane do zaciągnięcia w 2016 roku,'i! tym wnioskowany krd}t. wskażnik plano."ne; łą.^";
k\"/oty prłpadających do spłaty w 2016 roku rat ked}1ów i pożyczek wraz z naieznymi oóseikani
do planowanych na 2016 rck dochodów $}'nosi 3'76010 i nje przekacz€ dopuszcza]n;go wskaŹńka
spłaty zobowiązari ob]iczonego na podstawie art' 243 ust'1 u.f'p'' \łynosącego 9,oB %.
Ż prognozowanych wielkościdochodów i wydatków, w q,m bieącyctr, ujętych w wieloletniej
prognozie firunsowej gminY i miasta węgLiniec w}.nika, ze \"r' latach 2077 2027 dopuszczahó

granice obciąźeń budżetu spłatą wnioskowanego kred}'tu wraz z odsetkarr'i nie będą przekróczone.

powyżsłm ocenia się, że spłata zobowiązań z t5,tułu woioskowinego kred}tu przez
-1
'"ń1fu
gminę
węg]ińec jest lealna i ńe stwafza zagrożenia w sferŻe rea]izacji obliga1oryjnych zadań

W

własnych gminy i miasta'
Biorąc powyższe pod uwagę Skład ożekający Postanowiłjał w sentencji.

od

nińejszej uchwały przysługuje zgadnie

z

art' 20 ust' 1 ustawy

o

obrachuŃowycb od\"r'ołanie do Ko]egium Regiona1nej Łby obraclunkowej we
14 dni od dnia doręczenia uchwały-

ljti;t lt\ii() l)

re$ond]nych izbach

Wńławiu w termińe
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