
Uchwala Nt I/292/2Otl
Składu otzekaJącego Regionalnej lzby obrachunkowej we Wrocławlu

z 28 listopada 20lt roku

w sprawie opinii o możllwości spłaty ptz,ez Gminę Janowice Wielkle kredytu
długotefnlnowego w kwocie l.22o.(A2 Ą z ptzemaczenien na ffnansowanie

planowanego na 2ot1 rok deffcytu budźetu onr|ny.

Na podstalDie art. 13 pld 1 t art. jg ustaw z dnb. T poad-iernrrca 1992 rorat" o regionalngch
izhach obrcł.chunlaugch (tekst jednoltty DzI], z 2oo1 roto] Nr 55, poz, 577 ze nrl) omz
zar^ąd,cnin nr 2/2o1o Prezcsą. Regionahej Izbg obrachunkouej u;e Wroctautu z 7 Lutego
2o1o roku u.) sprąuie pou;ołanin. przeuodnir-1cych i cztonkótls Sl<tadów orzekajqcach u
sprawach dotaczącach jednostek salnDrządu terytorkztnego i ich niąz]ótu, 111ęfugr]-ących l,
sl.fad Wojewód.ztua DolttośĘskiego, zE Znianami" Sldad' orzelajqca Regi'n.,o.ej Izba
ObrachunkouseJ use Wroctanulst postanouit:

Wydać poą'rtywną opinię o możliwoŚci spłaĘ przn,z Gmjnę Janovdce Wielkie kredytu
długoterminowego w kwocie L.22o.o42 z1 z przrzlaczeniem na finansowanie plarrowanego
na 2oII rok deficytu budżetu gminy.

ll2gsą.|nięn16

wójt Gminy Jarrow.ice wielkie pismem UG.ES.S4. 1l z dnia 8 listopada 2ol l roku wysĘrił
do Regionalnej Izby obrachunkowej we Wrocławiu _ Znspół w Jeleniej Górze o wydanie
opinii doĘczącej możliwości spłaĘ pr?Ez Gminę Janow.ice Wielkie kredytu
długoterminowego w kwocie |.22o.o42 z} z przezrlaczrniem na firransorłrarrie planowanego
na 2O11 rok deficytu budzetu gminy.
Skład orzekający Regionalnej Izby obrachunkovrej we Wrocławiu w celu wydania
przedmiotowej opinii dokonał analizy następujących dokr:mentów:
1. uchwały budzetowej Rady Gminy Janowice .Wielkie 

Nr Iv/7I/2o17 z drńa 2l styczrria
2ol l roku, ze zmianalri na dzień 28' lo.2oI l r.:

2. uchwaĘ Rady Gminy Janowice Wielkie Nr W/|2/2oll z dn?a 2| sĘcnna2ol1 roku
w spraMe Wielorefuliej prognozy Finaasowej Gminy Janowice wielkie na lata 2011 -
2o]'4, ze zlnianalni na dzień 28. lo.2o1 1 r.;

3. uchwaĘ Rady Gminy Janowice Wie]kie Nr )ilIl68,l2or I z dnia 28 paź.daernlka 2ol|
r. \^/ sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego;

4' sprawozdań z wykonania bud''etu gminy za trzy kwartały 2ol1 roku.

W wyniku przeprowadzonej analiry sytuacji finansowej Gminy Janowice Wielkie usta.lono.
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że na 2oII rok dochody budżetu, wg stanu na dzień 28.Lo.2oII r., zaplarrowano w

wysokości l6.6a7.a42 ż' w tym dochody bieĄce w kwocie 1I.914.369 zł i dochody

majątkowe w kwocie 4.773.473 zł. Wydatki budżetu na 2011 rok, wg stanu jw',

zaplanowano w wysokoŚci 22.574.167 z1, w tyrn, wydatki bieżące stanowĘ kwotę

9.607. 113 zł i wydatki rnajątkowe kwotę 12.967.054 d. Deficyt budżetu wynosi

5.8a6.325 zł'.

Gmina na koniec trzeciego kwarta.łu 2o11 roku posiadała znbowirya nia z Ę'tułu
zacią€|niętych kredytów i poĘczek długoterufno$Ych w łączrej lrwocie 14. 115.382 oraz

kredytu krótkoterminowego w kwocie 807.665 zt'. Gn.fuLa nie posiadała zobclwiazań

wymagahrh' Kwota długu gminy w relacji do pl.anowarrych na 2oI1 rok dochodów, wg

stanu na 30'09.2011 r., stanowiła 85o/o, a po uwzględnieniu wyłączeń w kwocie

4.959.825 zł' o których mowa w art. l7o ust. 3 ustas'y z dnia 30 c"Erwca 2005 r. o

finansach pubIicznych [Dz. U. Nr 249, poz. 2Io4 zr nn.), w zvłiaąklt z art. 85 pkt 3

ustawy z drlla 27 sierpnia 2oog roku - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach

publiczrych (Dz. U. Nr 157, poz.l24l ze m.) w5mosiła 56'80ń. Gmina nie posiadała

zobwłj,a7ań warunkowych z Ęrtułu udzielonych poręczn'i inn}m podmiotom, co zostało

potwierdzone kwarta]qłn sprawozdaniem o stanie znbowiazari wg tJńułów dłużnych oraz
gwarancji i poręczeń gminy Janovdce Wielkie za okres od początku roku do 30 września

201I roku.

W budźrcie gminy na 2011 rok pl.anowane przychody z kredytów i pożyczek, w Ęm
kredytu wnioskowanego, w1moszą ogółem 10'326.949 zł, natomiast rozchody na spłatę
kredytów i pożyczek z lat poprzednich wynoszą 4.452.987 zł.

Prognozowana kwota długu na koniec 2011 roku, po uwzględnieniu wniosko\panego

kredytu' wynosi 12. Io5.]'64 zl' w tym kredyĘ i poĘczki w kwocie 3.2o8.a25 z)
zaciagnięte na finansowanie projektów wspołfinarrsowanych z budżetu Urńi Europejskiej.
Kwota długu Gminy Jarrowice Wielkie na koniec 20l1 roku' po uq/zględnieniu wyłączeń. o
których mowa w art' |7o ust. 3 ustawy, w relacji do plarrowanych na 2011 rok dochodóvr
stanowi 53,3 o/o' przy dopuszrzalnej granicy zadłużnrna" określonej w art. I7o ust.2 ustawy
z dnia 3O czervrca 2OO5 roku o finansach publicanych, w mtiaTku z art. 85 pkt 3 ustarll z
drna 27 sierpnia 2oo9 roku - Przepisy wprowadĄące ustawę o firransach publiczrrych'

w}T|oszącej 60 o/o ' Powyższe relacje w latach 201^2 i 2073 prognozuje się odpowiednio na
poziomie 52,9o/o i 59,2o/o.

ł-ączrle obcin;żrnie budzetu gminy w l.atach 20 1 1 _ 2oI3 z Ęrtułu spłaty dotychczas
zacia€niętych kredytów i poĘcznk długoterrrrinowych otaz kredytu wnioskowanego wraz z
odsetkami, w relacji do planowanych w Ęch Iatach dochodów, mieŚci się w granicach

ustalonych w art. 169 ust. 1 ustawy z dnja 3o c?Ęrirca 2oo5 roku o finansach publicznych'
w zwia?kll z art.85 pkt 3 ustawy z drna 27 sierpnia 2oo9 roku - Przepisy wprov/adające
ustawę o finarrsach publiczrrych. Relacja powżslza, po uwzględnieniu wyłączeń, o których
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mowa w art. 169 ust.3 ustawy, w 2OII roku w)'nosi 9,I o/o, w roku 2012 - LO,9o/o orazw

2013 roku - I2,2o/o.

obowią2ujące do 2013 roku przepisy art. 169 ustawy z dnia 30 c?r-r1vca 2oo5 r. o

finansach publiczrych stanowĘ żn łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku

budżetow}rm rat kredytów i poĘczrk oraz potencja]:rych spłat kwot wynikających z

udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego poręczeń wraz z należrrymi w danym

roku odsetkami od Ęch kredytów i poĘczrk oraz na]eż,nych odsetek i dyskonta a także

prą1padających w danym roku budzetowym wykupów papierów wańoŚciowych

emitowanych przez jednostki sźrmorządu terytorialnego, nie moż€ przehocryć |5o/o

planowarrych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytoria]rrego.

Ąodrue z uchwałą Rady Gminy Janowice Wielkie w sprawie zaciagrnęcia kredytu

długotermjnowego w wysokości l.22o.042 ń, okres spłaty wnioskov/anego kredytu

określono do 2oI7 rokl. onlacza- to, iE poc7Ąwszy od 2oI4 roku do oceny moź:liwoŚci

spłaty zaciąganych poĘcznk i kredytów będą miaĘ zastosowanie nowe zasady zadłwiarna

się jednostek samorządu terytońalnego, określone w art. 243 i art. 244 ustawy z dria 27

sierpnia 2oo9 r. o finansach publiczrrych (Dz.U. Nr I57, poz' L24o ze zrrr. ). WysokoŚć

wskaźnika, stanowiącego górną dopuszcza]rĘ granicę obcia2enia budżetu spłatami

zaciagniętych kredytów i poĘcznk, będae zalLeżrre od wielkości wykonanych w latach 2o11
- 2ol7 dochodów, w t]rm bieĄcych oraz wydatków' w tym bieĄcych, co organy Gminy

Janowice Wielkie winny mieć na uwadze przy uchwalaniu, a następnie wykonywaniu

budżetów w latach 2oII _ 2oI7 .

Z prognozowarych wielkości dochodów i wydatków' w Ę'rn bieĄcych' ujętych w uchwale

Rady Gminy Janowice Wielkie Nt I\r/L2/2oII z dnla 2I sĘczrna 2ol1 roku w sprav/-ie

Wieloletrriej Proenozy Finansowej Gminy Janowice Wie]kie, po unianach na dżeń

28.ro'2or1 r.' wynika że w latach 2o|4 - 2oI7 górne dopuszczalne granice obciąźrnia

koĘnych budzetów spłatami zaciagpięĘch kredytów i pożyczek nie będą przekroc7-one.

Biorąc pod uwagę powyższe oceria się, źe spłata znbwtiazań z Ęd,llłll wnioskowanego

kredytu przez Gmtnę Janowice Wielkie jest rea]na i nie stwarza ?agrożerna w sferze

realizacji obĘatoryjnych zadań własnych gminy.

od niniejszej uchwały przysługuje zgodnie z arŁ. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych ibach

obrachunkowych odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby obrachunkowej we Wrocławiu

w terminie 14 dni od dnia doreczenia uchwałv.
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