Uchwała Nr V/35/2013
składu orzekającego Regiona]nej Łby oblachunkowej we'lv'rocłal\iu
z dnia 1 lutego 20l3 r.

opiliio pra\ddlo\ł'ości planowanej l§voĘ długu przedstawiolrej \ł Ucbwa|e Nr
XXł315/12 Rady Miejskiej w Trzeblicy z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie prąjęcia
wi€lotetnĘ Prognozy Finansowej GminyTrzebnica orazw uchwłle Nr )oov314/12 Rady
w spravłe

lvliejskiej w Trzebnicy z dnir 28 grudnia 2012 roku w sprawie bu dź€tu Gminy Trzebnica na 2013

rok

Llstz\lły z dnia 7 paździemika 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (tekst jednolity Dz.U. z 2012 L, poz. 1113) w związku z alt, 23 0 ust. 4 ustawy Z
dnia 27 sielp;ia 2009 r. o finaasach publicznych (Dz,U, Nr I5'l poz. 1240 ze m|) oraz zalż,ądzęnia
m 1/12 Prezesa Regionahej Izby obrachunłowej wc Wrccłav/iu z dnia 1 lutego 2012 r w sprawie

Na podsbwie ań, 19 ust.

2

wytaczenja składów orzekających

i

jch prżcwodniczącycĘ Skiad Orzekający Regionalnej lzby

obrachunkowej we Wrccławiu, w osobach:
1,

Ewa Pudło - pźewodnicząca;

2. Joama Radzieja

- członek;
- członek,

3. BaItosZ Zawadzki

Yydaj€ oPinię poą,tył,ną
o prawidłowościplanowanej kwoty dług! pftedstawionej w uchwale Nr X]oa/315/12 Rady
Miejskią w Tźebńcy z dnia 28 gnrdnia 2012 roku w sprańe prdęcia.Wieloletniej PIo8noZy
Fininsońe.j Gminy Trzebnica oraz w uchwale Ń )OO0314/12 RadyMejskiej wTrzebnicy z dnia 28
grudnia 2012 roku W spńwie budżefu Gminy Trzebnica na 2013 rck

uzasaalnie

e

obowiązek przedstawienia przez regionalną izbę obrachunkową na podstawie Prz]!jętę] ptzez
jednostkę samórządu teĄĄorińego wieloletniej prognozy finansowej oIM uchwały budżetowej
opinii o prawidłowościplanowanej kwoty dfugu wynika z ań. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sieĘnia
2b09 r, o finansach publicznych (Dz.U, Nr 157 poz. 7240 ze zm., dalej - ufo). Podstawą wydawanja
opinii jest ocena priwidłowości planowanej kwory długu, a w szczególności poziomu kształtowania
się wskźników zadfużcnia w okesie Spłary dfugu.
Z§oóńe z art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r Pftepisy wplowadzające ustawę o
{iiransach publicznych (Dz,U. Nr 157, poż. 1247 ze zm., dalej - wuĘ) indy,vidualny wskaźnik
wyzrraczajĄcy ilopuszczalrry poziom zadfużenia (relacja, o którcj m9wa T ał, 243 uĘ) będzie
obo*iąry.,uai od 2014 roku, Natomiast na podsta\łie art, 121 ust. 8 WuĘ do 2013 roku będą
obowiąz),Wać \łskaźnikizadlużenia, o kiórych mowa w ań. 169 i art. 170 uslawy 7 dnia 30 czerwca
2005 r, o finansach publicznych (Dz,U. Nr249,poz.2\04zezm.,dalej pufp), czyli tzw w§kźniki
15% i 60%. Pży obliczaniu ww. wskźników, na podstawie ań. 169 ust. 3 i afi. 170 ust, 3 pufp (afi,
243 ust, 3 uĘ), stosuje się wyłączenia wówczas, gdy dług zaciągnięto w zwiążku z umową zawaĘ z
podmiotem dyspoĄącyrr środkami z budż€fu L]E lub z bezzwToinej pomocy poclrodzącej od
państw człoŃowskich EFTĄ o których mowa w a11, 5 ust,3 pufo (art.5 ust. 1 pkt2 us).
il, skład oźekający na podstawie przedłożonej uchwały Nr XXyJ3I5|I2 Rady Miejskiej w
Trzębńcy z dnia zs' grudnia 2012 roku w sprawie prz;jęcia Wielolemięj Prognozy Finansowej
Gminy Tizebnica oraz uchwĄ Nr XX)0314112 Rady Mejskiej w Trzebnicy z dnia 28 grudnia 2012
roku w spnwie budżetu Gminy Trzebnica na 2013 rok stwierdżił,co następuje:
1. Wieloietnią proglozę finanŚową (załącznik nr 1) opracowano dlalat 2013 2026 t dla każdego
roku objętego prolnozą okeślono wiclkości budżetowe, o których mowa w art,226 ust, l i 2 ufp,
finansowej jest prognoza długu, kóIa została opmcowana dla całego
t"tegralirą
"Źęśc;ą-ploglozy
okesu jego spłary.
1.

2

2, Ujęte w prognozie na 2013 rok kwoty wyniku budżetu, pźychodów i rozchodów budżetu są
,god'ne z Ńotaiai uję5oni wuchwale budżetowej na rok ż013, co spebla wylogi art, 229 uĘ,
:]P.re*idr"*na *edńg wieloletriej prognozy finansowej na koniec 2013 Toku kwota dfugu w}nosi
36.249.04d ń, co stanoń sl,zł% pi*o*unych dochodów ogółem, Planowany w 2013 roku wykup
DaDielów wanościow}ch w kwoci;3,000.000 zł powiększony o wydatki prz€znaczone na obsłngę
ifugu rł krłocle ż,43i.?07 /ł s,anowią 8.5qoo p]anowan}ch dochodóu, Pźycbod) zwiększające dtug
zap-lanowane zostaĘ w 2013 i 2014 roku, Żród]em splafy długu począwszy od 20l5 do 2026 rokLr są
prognozowane nadwlki budżetu,
finansowych i
i. Óbt"ron" na podstawie prognozowanych wielkościre]acjc splal zobowi_ązń
(lata
2014 - 2026),
ufo
w
art,
24]
do planowanych <iochodów ogólen okeślone
koszóW ich obsłu;i
-dopuŚr""alnegó poziomu zadfużenia wówczas gdy zealiżowane zostaną
nie pTzekoczą
pIognozowane \łlelkoŚci.

'

Ń}dalą" p."ed-iotową opinię Skład Orżekający ocenil pmwidłowośó planowanej hvoty długu na
z prawem, Ró\ł,nocżeśniewskazuje, że organyjednostki samorządtt
ooa.Lńe ńlł"riom
"goiności
Ń;;"ń.gó ponoszi o<lpowied)iaLnośćza sytuację finansową jednostki, a w szczególności za

cclowość i realność planouanych wrydarlów.
jednostkę samorządu
Ooinia - zeod:nie z art, 2_]0 ust. 4 ufp podlega publikacji przez
do informacji
dostępie
2001
r
o
r"rynori'uń"go nuŻruaach określonych w ustawie idnia 6 wfzęśnia
jcj
orrzymania,
ou6lcrn"i iDr,U, N, l t2, poz, l lq8, ze zrn ) w terminie 7 dnl od d nia
o regionalnych izbacb
"-' Óa
usl,
]
uslawy
7
an,
20
e
/god
przysługule
uchrnłly
"irlł.r.ioa*ołunie aó KÓtegiu; Rcgionalnęj lzby Obmchunkowej we łlocławiu w
ot*""ł,"ńń"t'
teminie 14 dni od dnia doręczenia uchwĄ,

