Uchwe¡eN¡ I/67120I1
Skladu OrzekaJqcegoRegtonsl¡ej Iz¡y ObrachüDkowej we W¡odewlu
z 28 lütego 2Ol I roku
w sprac¡le oplDll o prawtdtowoécl plano*anel kwoty dlügu przedstawlonel w uchealach Redy
Gmlny PodgórzJr¡ N¡ V / LO/ Ll z d^1a 27 stycznie 2Ol I roku w sprawle przJ¡Jqctaelelolettrlel
p¡ognozy fltra¡¡sowej Gmlny Podgór¿yn or¡z NrÍ/9/LL
z dnta 27 stycz¡¡la 2O1l ¡okü w sprewle
uchwale¡¡la bu¿¿etu gñlny Podgórzyn ne rok 2O11.
Na pdstauíp a.t 19 ust. 2 ustaLtv z dn'ka7 pa¿d.demtira1992 r. o reglonahgdt t"hach oLradúnkou,lch
ItekstJednoufVDzU. z 2OO1r. Nr 55 fnz 577 ze a1L)u n)t4zl.u z art. 23O ust- 4 ustaúA z d^íra27
síerpnía2OOgr o frlansach publicznAch(DzU.Nr 157 prz 1210 ze nL) oraz zaz¡tdzeníaNr 2/2O1O
Prezesa Regíonalnq lúA ObruchunkoueJ rDe Wrodauitl z 1 lutego 2O1O r. LD sprauíe poLtolankl
ptzt rr,odnir:z4cAchI cáonkóLDSHadóLDOtzetutqtgdr u sprauach dotgcaqch jednostek saÍazqnu
terytorí^Inego í ich n)íq"*óLD Ltchod4cgdl u skl.l.d WoJeuództun DolnoSlqskjego, ze n1lona,, , Sklad
OrzekoJotA RegionaheJ Idtg ObrachunkoueJ ue Wroclauül pstanoLDg:
wyda¿ pozr+r'wn4 opiniq o prawidlowoéci

planowanej kwoly dlugu przedstarrlonej w uchwalach Rady
Gminy Podgórz''n Nr V/ lO/ l1 z drna27 stycznia 20t 1 roku w sprawie prz$ecla wleloletnlej
prognozy finansowej Gnilny Podgórzyn orazN¡Y/9/ll
zd a27 stycznia 201I r:oku w sprawie
uchwalenia bud¿etu gminy Podgórz].n na rok 20 1 1.
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Jednostkq sarno¡zadu terlto¡ia-lnego wielolehiej p¡ognory finarsowej oraz uchwaly bud¿etowej, oplrü
o prawidiowosci pla¡oq¡a¡ej kwoty dfugu w],nika z posta¡owieñ a¡t. 230 ust. 4 \7slary z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finá¡sach publicarych [Dz.U. Nr 157 poz, 1240 ze nD, - daleJufp).
Podstaw4 üT'dania opinü jest ocena pra¡¡¡idlowosci planowanej kwoty dlugu, a w szczegóhoéci
poáomu ksztaltowania siq wskazników zadluzenia w okresie sptav dtugu.
Sktad OrzekaJqcyna podstav,¡iepúedlo¿onych uchwal Rady Glniny Podgórzyn Nr V/ i0/ I I z d a 27
stycznta 201 1 ¡oku w sprawle prz].1ectav¡ieloletnleJprognory fina¡so\üej Gminy Podgórzyn oraz Nr
a27 stycznia20 r I roku w sprav/ieuchwalenlabud¿etugminy Podgó¡zt'nna rok 201 I
V/I/1lzó
stwlerdzil,co nastQpqje:
1. Wieloletni4 prognoza fina¡sowq wraz z prognoza kwoty dtugu sporzadzono na lata 2011 - 2O26. co
spelnia r¡'lanogl art. 227 ust. 1 Í ust. 2 ufp. w kazdym roku objetFn p¡ognoza okreélono v,¡ielkosci. o
którychmowaw art.226 ust. l pkt 1-6iust.2ufp.
2. Ujqt€ w prognozie na 2011 rok kwoty wlrÍku bud¿etu, przychodów i rozchodów budz€tu oraz
¡ra ¡ok 2011, co spetnlaw]'rnogiart. 229
dlugu sq zgodnez kwotami ujqtFni w uchwalebud¿€toweJ
ufp.
nadwy¿kibudz€tu
3. W latach2011-2026 ¿ródlemsptaty dlugu sa wyl4czrle prognozo¡¡¡ane
4. Z przedfa¿aíejuchwaly Rady Gnfny PodgórzynN¡ V/ l0/ 11 z dnia 27 sryczrna2011 roku w
sprawie przyjscia q'ieloletnieJ p¡ognory finansowej Gmtny PodgóúFr, zawie¡ai4cej prognoze kwoty

dlugu I Jego splaty w latach 20Il - 2026 \rynika" ¿e planowana klvota dlugu na koniec 2O1l roku
wyniesie 7.569.789 zl, Na kwotE t9 skladaj4 sts kredyty i pozyczki zactqgniete do koica 2OlO roku.
l,qcz1a kwota pzFadajqcych
do sptaty w roku budz€tow]1l! rat k¡edltów j. poiryczek, wraz z
nale¿nyrni odsetkami, w stosu¡tu do pla¡owa¡ych na 2011 rok dochodóv/ mieéci sle w granicach
okreéIonych w art. 169 usta\ry z dnia 30 c¿erwca 2OO5 ¡oku o finansach publicznych tDz.U. Nr 249,
poz.2lO4 ze zrn. - dalej pufp), w zwiqzku z art. 121 ust, 8 ¡ust¡ry z drna 27 sierpnia 2OO9 roku Pflepisy wpao\radz¿J4ceustawe o fina¡sach publicarych (Dz.U. Nr 157, poz.l24l ze 2rn. - daleJ
wufp), Relacja ta rrynosi 12,4olo. Natomiast prognozowa¡ra kwota dlugu, w relacji do dochodów grntny
plarroÍ/a¡ych na 2011 rok sta¡o\¡¡i 35,59/0 i Dje przekracza dopuszczalnej gra¡dcy zadtuienia ustalonej
w a¡t. 170 pufp, w zwivku z art, 121 ust. 8 ¡¡¡ufp, v,5moszqcej 600/0. Obliczone na podstawie
prognozowanych wtelkñci w latach 2012 | 2013 wskazDlki, o których mowa w a¡t. 169 t art. 170
pufp tak¿e nÍe przekraczajq dopuszczalnego poziomu zadlw¿enia.
5. Jak w].Dika z pzedlo¿oneJ p¡ognozy, splata dlugu nastE)l do roku 2026. W latac}' 2Ot4 -2026
obliczone na podstar¡¡ie prognozowa.nych s.ielkdécl relacje splat zobov¡lazaÁ flnansowych i kosztów
ich obstugi do planowanych dochodów ogótem nie púebacz44
indywidualnych
wskaárików
dopuszczalnego poziomu obci4ienla budzetu obsluga zadlLüienia, obliczonych zgodnie z art. 243 ufp.
Opinia zgodnie z a¡t. 230 ust. 4 ufp - podlega pubLkacji przez jednosikq samo¡zadu terj¿orialnego
na zasadach ok¡eéIonych w ustawie z dnia 6 ¡rúrzeénia 2001 r. o dostQpie do l¡formacji publiczneJ
(Dz.U. N¡ I 12, poz. t 198, z pó¿n. zm.) w terminie 7 drli od dnia jej otrzrma¡üa.
Od niniejszej uchwa-ly przystuguje Zgodnle z a¡t. 20 ust. I ustawy o regÍonalnyeh lzbach
obrachunkowych odr¡¡olanie do Kotegium Regiona.lneJlzby Obrachunkowej we Wroclawlu w termtnie
14 dni od dnia doreczenia uchwalv.
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