
Uchwala Nr IV/20/2013
S kradu o rze kaj 4c. *" X.HI#T :l#Hfl6 l5X:' 

u"*"i we wr o crawiu

w sprawie opinii o prawidlowo5ci planowanej kwoty dlugu przedstawionej w uchwale Nr

>OfiryfVZOOlf Z naiy Gminy Ole5nica z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej Gminy OleSnica oraz uchwale Nr XXVIIV201/12 Rady Gminy OleSnica z

dni1-27 gruOnia 2012 roku w sprawie butlZetu Gminy OleSnica na 2013 rok.

Na podstawi e art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.

Nr 157, poz. 1240, z p62n. zm.) w zvlirqzklu z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 paLdziernlka 1992 r. o

regionalnych izbachobrachunkowych (tekst jednolity: Dz.IJ; z 2012 Lr poz. llI3) oraz zarzqdzenia

/tttZ piezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroctawiu z dnia 1 lutego 2012 t. w sprawie

wqnaczenia sklad-6w ooiUuiqiy"h i ich przewodniczqcych, Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izby

Obrachunkowej we Wroclawiu, w osobach:

1) Henryk Kamieniecki - przewodniczqcy,

2) J oanna Radzi ej a - czlonek,

3 ) Bartosz Zawadzki - czlonek,

wYdaje oPiniq PozYtYwn4

o prawidlowo6ci planowanej kwoty dfugu przedstawionej w.uchwale Nr )O(VIIIlz}}ll2 Rady Gminy

Oiesnica z dniail grudnii2}l2 roku w sprawie wieloletniej prognozy ln1ns_oyej Gminy OleSnica

oraz uchwale Nr ;1frvlru2}lll2 Rady Gminy olesnica z dnia 27 grudnia 2012 rcktt w sprawie

bud2etu Gminy OleSnica na 2013 rok.

Uzasadnienie

L Obowi4zek przedstawi eniaprzezregionaln4 izbq obrachunkow4 na podstawie ptzylEtej ptzez.

jednostkq sumorr4d., terytorialnego wieloletniej prognozy finansowej oruz uchwaly bud2etowej

tpinii o irawidlowoSci pianowan"J t*oty dtugu wynlkgz art.230 ust. 4 ustawy z dnia27 sietprua

zbOg r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm., dalej - ufp). Podstaw4 wydawania

opinii jest ocena pti*ialo*oSci planowanej kwoty dlugu, aw szczeg6lnoSci poziomu ksztaltowania

siq wskaZnik6w zadLuhenia w okresie splaty dtugu.

Zgodnie z art. l2I ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzaj4ce ustawq o

finansich publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. I24I ze zm, dalej - wufp) indywidualny wskaZnik

wyznaczajqcy dopiszczalny poziom zadluLenia (relacja, o kt6rej mowa w art 2a3 utp) bqdzie

oUo*iaryuuui od 2014 roku.-Natomiast na podstawie art. I2l ust. 8 wufr do 2013 roku bqdQ

obowi4zywa6 wskaZniki zadluLenia, o kt6rych mowa w art. 169 i art.I70 ustawy z dnia30 czenrca

200S r.-o finansachpublicznych (Dz.U. Nr 249, po2.2104 ze zm, dalej - pufo), czyli tzw- wska2niki

$% i 60Yo.Pny obliczaniu ww. wskaZnik6w, na podstawi e art. 169 ust. 3 i art. I70 ust. 3 pufp (art.

243 ust.3 ufp), itosuje siq wyt4czenia w6wczas, gdy dtagzaciryniqto w zwi?zku z umow4 zawartqz
podmiotem iyrpo""Ja"ym Srodkami z budiletu I-lE lub z bezzwrotnej pomocy p-ochodz4cej od

parisrwczlonkowskiChgftR,okt6rychmowawart.5ust.3pufo(art.5ust. 1pkt2ufo).

IL Sklad Orzekajqcy na podstawi e przedlo2onej uchwaly Nr XXVIII l20OlI2 Rady Gminy

OleSnica z dnia27 grudma2Oli roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy OleSnica

oraz uchwaty Nr )OfVIIIl2}lllz Rady Gminy Olesnica z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie

budzetu Gminy Olesnica na2013 rok stwierdzll,co nastEpuje:

l.Wieloletni4 prognozq finansowa (zalqcznlk nr 1) opracowano dla lat 2013 - 2027 i dla

kazdego roku objqtegJprognor4 okreslono wielkoSci budzetowe, o kt6rych mowa w art.226 ust. 1 i



2 ufo.
Z.titegralnqczE(tciqprognozy finansowej jest prgqngza dLugu,kt6ra zostala opracowana dla calego

otr"rri jego spiaty.:.ft""*i.iy*u"a na konie6, ZOLZ roku kwota dfugu *I191i 17'014'848 zl, co

stanowi-+I,526/o plano*urry.h dochodow og6lern Natgmial! Pl-an9wana. w 2013 roku kwota splaty

tr.OyO* |po1ycLekoru, ,i,yk rp obligacji i wysoko6 ci 597 390 zl, powiqks zona o kwotq wydatk6w

poiliu"tony"tt ttu obstugq'dfu^gu loJseiti; w wysokoSci 1.000.000 zl stanowi 4,56oh planowanych

dochod6w.
4.W latach 2014 - 2027 nie planuje siE przychod6w zwiqkszajqcychdlug gminy-

a.Zx,arcmsplaty dlugu poitq*"iy oa2ov do 2027 roku s4prognozowan€ nadwyzki budzetu.

i.OUti.rorre ttu poOslu*i" prognorowanych wielkoSci wskaZniki, o kt6ryclr mgwa w art. 169 i art. I70

puS (rok Z0I3i oraz relaije iplat zobowi4zaf finansowych i koszt6w ich obslugi do planowanych

dociod6w og6ierq okresldne w art. 243 ufp (lata 2014 - 2027), nie przel<raczaj4 dopuszczalnego

poziomu zadluienia.
Wydajac przedmiotow4 opiniq Sklad Orzekalqcy ocenil prawidlowoSd planowanej kwoty-dtugu

gmit1 na podstawi" tryt.rirrto-zgodnoSci , piii"^R6wnocze6nie wskazuje, 2e otgany jednostki

Ju-oLaa" terytorialnego ponori4 odpowiedzialnoS6 za sytuacjq finansow4 jednostki, w W za

c elowo S 6 zaci ryani a zob owi qzah uptywaj 4cyc h na j ej dtru g pub 1i c zny.

Opinia - zgodnie z art.230 ust.4 ufp - Pld^leg_a publikacji ̂ przezjednostkE 
samorz4du

terytorialne go ouluriduch okreslonych w ustaivie i dniu 6 wrzesnia 2001 r. o dostqpie do informacji

puLhcznei ipr.U. Nr 112, poz.lIgSzezrn) w terminie 7 dni od dnia jej otrz'mania'

Od niniejs zej uchwaly przysluguje zgodnie z art. .2_0 ust. 1 ustawy o regionatnych izbach

obracchunkowych- odwolanie ao fJtegiuri Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroclawiu w

terminie 14 dni od dnia dorqczenia uchwaly.


