
Uchwała Nt Il46/20ll

Składu orzekającego Regionatnej Izby obrachunkoweJ we Wrocławiu

z 15 lutego 2O1l roku

w sprawle opinii o prawidłońości planowanej kwoty długu przedstawioneJ w uchwałach Rady

Gminy w Jarrowicach lVielkich budżetowej Nr IV /Llzo|l z dnia 2l stye-zn7a 2011 roku oraz Nr

l|I/L2/2oll z dnia 21 styczrńa 2o11 roktr w sprawie Wieloletniej Prognozy FinansoweJ Gminy

Janowlce Wielkie na lata 2OlL - 2014.

Na podstawte art'19 ust. 2 ustawg z dnią 7 paźtziemiką 1992 r. o regionalngch izbach obrąchunkawgch
(tekst jednolitg Dz.U. z 2oo7 r' Nr 55 pnz, 577 ze an.) w ztt:iqzlan z ąrt. 23o ust. 4 ustawg z dnia.27
sterpnia 2oo9 r. ofinansach publtangch (Dz.U. Nr 157 pZ 7240 ze zm.) orąz zarz4dzentą Nr 2/2o1o
Prezesą Regionalnej Izbg obracttunkowej tue Wroctąwiu z 1 Lutego 2o1o r. u sprawie pwołania

przetuodniczqcgch i cztonlcóus Slda'dów orzckajqcgch LD spralDach dotgczqcgch jednostek sarrurz4du
terytorinlnego t ich ztuia,zkótu tuchodz4cgch to sldad Wojewodzttlsa DolnoŚIąsktego, Skład orzekającg
Re g io n aln ej I zbg o br achunla w ej w e W ro cł, ąw ilt p s t an o w it :

wydać poą;tywną opinię o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady

Gminy w Janowicach Wielkich budżetowej Nr IV /Il/2o|1 z drlja 21 sĘcznia 2011 roku oraz Nr

|v / L2 / 2ol1 z dnia 21. sĘczria 20 1 1 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Jarrowice Wielkie na lata fOLl - 2014.

Uzasadnienie

obouńązelt przedstawieria' prrez- regiorralną ;ńę obrachunkourą na podstawie--p+ryjęĘi Ftzez '--

jednostkę samorządu teryŁorialnego wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwały budżetowej opinii

o prawidłowości planowanej kwoĘ dłu$u wynika z postanowień art' 230 ust' 4 ustawy z dria 27

sierpnia 2009 r. o finansach publiczrrych (Dz.U. Nr 157 poz. I24O ze zm., datej - ufp).

Podstawą wydarria opinii jest ocena prawidłowości planowarrej lcwoty długu, a w srcZególności

poziomu kszŁałtowania się wska.:Źników zadł.uŻenia w okresie spłaty długu.

Skład orzekajacy na podstawie przr-dłożnnych uchwał Rady Gminy w Janowicach Wielkich

budżetowej Nr IV /LL/2o11 z dnia 2I sĘczria 2011 roku oraz Nr Iv/lŻ/zoII z dria2I sĘcntJ'a

2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowice Wielkie na lata 2oll' - 2O14

stwierdził, co następuje.

1. Wieloletniąprognozę finan.sową wrazz prognoząk-oty dłu$u sporządzono na lata 2oI1 - 2o2o,

co spełnia wymogi afi' 227 ust. 1 i ust. 2 ufp. W kazd5rm roku oĘętym prognozą określono

wielkości, o których mo.\ń/aw art. 226 ust' 1 pkt 1 - 6 i ust. 2 ufp.

2. Ujęte w prognozię na 20 11 rok kwoty wyniku budzetu, przychodów i rozchodów bludżetw oraz

długu są zgodne z kwotami ujęt5rmi w uchwale budżetowej na rok 201 1' co spełnia wyrnogi a-rt.

229 ufp.

3, Przychody mviększające dług z Ęńułu poĘczek i kredytów planowane są w 2011 roku. W

kolejnych latach 2ol2-2o2o nie planuje się przychodów zrviększajacych dłu$ a źrodł'em spłaty

długu są prognozowane nadwyzki budzetu.
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4, Z przedłozonej uchwaty w sprawie wieloletniej progrrozy finansowej gminy Janowice Wielkie,
zawierającej prognozę kwoty długu i jego spłaty w latach 2oII _ 2O2O wynika, że planowana
lnvota długu na koniec 20l l roku w}niesie Io,791.468 z}, w Ęm kredyty i pożrycrklzaciagnięte
na realiację zadan przy współudziale środków z budżr-tw Unii Europejskiej stanowią kwotę

5.308'907 zł. Na kwotę długu sktadaja się doĘchczas zaciĘnięte pozyczki i kredyty oraz
poĘczki i kredyĘ planowarre do zaciągnięcia w 2011 roku, Łączrru kwota przypadających do
spłaĘ w roku budzetow1.rn rat kredytów i poĘczek wraz z należnyrni odsetkami, po

uwzględnieniu wyłączeń ustawowych, w stosunku do planowanych na 2011 rok dochodów

mieści się w granicach określonych w art. 169 ustawy z drlja 3o czerwca 2005 roku o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.21O4 ?E zrrr. - dalej pufp), w nviagkwz art. I2I ust. 8 ustawy z
dnla 27 sierpnia 2oO9 roku - Przepisy wprowadz{ące ustawę o finasach publicznych (Dz.U. Nr

I57, pozl24l ze Zm, - dalej wufp) i w1mosi 5,9o/o. Natomiast prognozowarra kwota długu, w

relacji do dochodów gminy plarrowarrych na 20 I 1 rok, po wyeliminowaniu kredytów i poĘczek, o

których mowa w art' 170 ust.3 pufp stanowi 28,93o/o i nie przekracza dopuszrzalnej granicy

zadłurżeria ustalonej w art.170 pufp' w zuriaąku z art, 121 ust. B wufp, wynoszącej 60%o.

obliczone na podstawie pro$nozowanych wielkości w latach 2ol2 i 2013 wskaźriki, o których

mowaw art. 169 i art. 170 pufp także nie przekraczajądopuszczalnego poziomu zadłurŻęria'

5. Jak wynika z przedłoŻonej pro$nozy, sptata długu nastąpi do roku 2o2o. W latach 2oI4 -2o2o

obliczone na podstawie prognozowanych wielkości relacje spłat zobowiazań finansowych i

kosztów ich obsługi do planowanych dochodów ogc}łem nie przekraczają indywidualnych

wskaŹrików dopuszczalrrego poziomu obcialenia budzetu obsługą długu' obliczonych zgodrie z

ast. 243 ufp.

od niniejszej uchwały przysług{e zgodnie z att' 20 ust. 1 ustawy o regionalnych ia;bacłr

obrachurrkowych odwołanie do Kolegium Regionalnej lzby Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie

14 dni od dnia doręczenia uchwały.
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