Uchvrała Nr IlILl2olZ
Składu 612gkejącego Regtanalnej

Lzby obrachunkowej

we Wrocławiu

z 18 stycznia 2O12 roku
w sprawie opinii o prawldłowości planowanej kwoty dlugu przedstawlonej w uchwale Rady
Gminy w Janowicach Wielkich Nr XfV/aO lzOLL z dnia 2A grudnia 2O11 roku w sprawie
Weloletniej Progpozy Finansowej Gminy Janowice Wielkie orajz w uchwale Nr XIV/79 l2OLL z
dnia 28 gfudnia 2o11 roku w sprawie budżetu Gminy Janowice Wielkie na 2012 rok.
Na podstawte ąrt. 79 ust. 2 ustawg z dnia 7 paźd.ziernikq-1992 r. o regtonalngctt izbach obracłtunkougcll
(tekst jednolitg Dz.U' z 2oo1 r. Nr 55 poz' 577 zc zttt) tu ztlsiąztol z art, 23o ust. 4 ustau.syz dnia 27
si.erpnta2OO9 r. o Jinansach pubticztgch (Dz.Il. Nr 157 poz. 1240 ze nt) ora.z zarz4dzcnia Nr 2/2O1O
Prezcsa Regionatnej Izbg obrachunkousej u;e Wroctau.liu z 1 lutego 2o1o r. u sprauie pwotąnia
przcusodnicz4cgch t czł'onl<óu.lSldadÓtu oruelrających tu sprausach dotgczącgch jednostek sąmorząd'u
terytorialnego i ictt alstązlóu tucŁtodz4cgch w skta'd' Wojeuództtua Dolnośląsktego, zc anianąmi, Sl<ła-d.
orzekejącg P'egionalnej Izbg obractlunkotoej we Wroctatlstupostano-tllit:
wydać poąrtywną opinię o prawidłowoŚci planowanej kwoĘ długu przedstawionej w uchwałach Rady
Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 28 grudnia 2011 roku nr KV/8O /2OII w sprawie Wieloletrriej
Prognozy Finansowej GminyJanowice Wielkie orazr:u.){J\r/79/2o11w sprawie budżetu Gminy
Janowice Wielkie naZOL2 rok.
Uzasadnienie
obowiąaek przedstawieria
przez regionalną izbę obrachunkową na podstawie prą4'ętej przez
jednostkę samorządu ter5rtorialnego wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwały budżetorvej opinii
o prawidłowoŚci planowanej kwoty długu wynika z postanowień ań. 23o ust. 4 ustawy z drna 27
sierpnia 2OO9 r. o finansach publiczrrych [Dz.U. Nr 157 poz. l24O ze zrn., dalej - dp).
Podstawą wydania opinii jest ocena prawidłowoŚci planowanej kwoĘ długu, a w s7nzególrrości
poziomu kształtowania się wskaźlików zadłwżre,nia
w okresie spłaĘ długu.
Skład orzekający na podstawie przedłożonych uchwał Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dria 28
grudnia 2011 roku nr )ilV/80/2OII
w sprawie Wieloletrriej Prognozy Finansowej Gminy Janowice
Wielkie oraz nr il\r/7g/2o1l
w sprawie budzetu Gminy Janowice Wielkie na 2oI2 rok stwierdził,
co następuje.
1. \\iielcletnią prognozę finansową wT:'' z prognozą kwoĘ długu sporządzono na lata 2oI2 - 2o2o,
co spełnia wymogi art. 227 ust' 1 i ust. 2 ufp. W kazdym roku objętym prognozą okreŚlono
wielkości, o których mowaw art' 226 :ust. 1 pkt 1 - 6 i ust. 2,:fp.
2. Ujęte w prognozie na 2ol2 rok kwoĘ wyniku budżetu, przychodów i rozchodów budżetu oraz
długu są zgodne z kwotami ujętymi w uchwale budzetowej na rok 2ol2, co spełnia w1tnogi art.
229 ttfp.
3. W roku 2oI2 platlowane są przychody z ĘrŁułu zaciągnięcia poĘczki z Banku Gospodarstwa
Krajowego na wyprzedzające finansowanie dnaŁall finansowanycln ze środkÓw pochodzących z
budżetu Unii Errropejskiej w kwocie 235.7ao z|. PoĘczkę tę zaplanowzmo również w rozchodach,
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co oZLacZa, że rie wpłyrrie ona na poziom długu gminy na koniec 2012 roku. Pozostała kwota
planowanych w 2oL2 roku rozchodów w wysokości 5'723.292 Zł' sfinansowana będzie Z
nadwyżki budzetu. W kolejnych latach 2o|3-2o2o zrodłem spłaty długu są prognozowane
nadwyzki budzetu.
przedłożonej uchwały * sprawie wieloletrriej pro1nory finansowej Gminy Janowice Wielkie,
Z
4.
zawierającej prognozę kwoty długu i jego spłaĘ w latach 2072 _ 2o2o wynika, ie \<slłota,
długu
na koniec 2oI2 rok:u wyniesie 8.600.397 zł. Na kwotę tę składają się pozyczki i kredyty
Zacia9rięte do końca 20 1 1 roku. Łączna kwota prąrpadających do spłaĘ w roku budżetowym rat
kredytów i poĘczek wraz z nalezrr1rmi odsetkami, w stosunku do planowanych na 2oI2 rok
dochodów mieści się w granicach okreŚlonych w art.169 ustawy z dria 3o czerwca 2Oo5 roku o
finansach publiczrrych (Dz.U. Nr 249, poz,Z|o4 Ze T\. - dalej pufp), w zułiavk:uz art. I2I ust. 8
ustawy z dria 27 sierpnia 2oo9 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o finasach publiczrrych

(Dz.U. Nr 157, poz.I24l ze TrL. - dalej -dp). Relacja ta po wyeliminowaniu kredytów ipoĘczrk'
o których mowa w art.169 ust.3 pufp, wynosi 9,7o/o. Natomiast prognozowana kwota długu; po
uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 17o ust. 3 pufp, w zułlapku z art' L2L ust. 8
wufp, w relacji do dochodów gmin1z planowanych na 2ol2 rok stanowi 5l.8o/o irie przcWacza.
dopuszczalnej granicy zadłwżreria ustalonej w art.l7o pufp, wynosząpej 600lo. oblic'zone na
podstawie prognozowanych wielkoŚci na rok 2013 wskaźniki, o.których mowa w art. 169-i art.

17o pufp' także nie przekl.aczają dopuszczalnego poziomu zadł'wŻenia'
5 . Jak r^rJmikaz przndł'o,zonejprognoąr, spłata długu nasĘri do roku 2o2o. W latach 2074 -2o2o
obliczone na podstawie prognozowanych wielkości relacje spłat zobowią2ań finansowych i
kosztów ich obsługi do planowanych dochodów ogółem nie przekraczają indywidualrrych
wskaznii<ow dopuszczalnego poziomu obcizuŻeniabudżetu obsługa zadłużnnla, obliczonych zgodnie
z art. 243 ufp.
opinia - zgodnie z art. 23o ust. 4 ufp - podlega publikacji prłEzjednostkę samorządu terytorialnego
na zasadach okreŚlonych w ustawie z dnia 6 września 2oo1 r. o dostępie do informacji publiczrrej
(Dz.U. Nr 112, poz, Ilg8, zpóżn. nn.) w terminie 7 dni od dnia jej otrąrmania.
od

niniejszej

uchwały

przysługĘe

zgodnie z arŁ. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych ibach
odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby obrachunkowej we Wrocławiu w terminie
14 dni od dnia doręczenia uchwałv.

obrachunkowych
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