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z dnia 17 styci,nia 2019 r.

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady
Miejskiej w Głusrycy nrIIU24/2018 z dnia 19 gnrdnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej

Prognory Finansowej Gminy Głusryca na lata 1019-2031 oraz w uchwale Rady Miejskiej w
Glusrycy nr III/23|201B z dnia 19 gnrdnia 2018 r. w sprawie budzetu

Gminy Głusryca na 2019 rok.

Na podstawie art. 230 ust. 4 ustawy z dńa 27 sierynia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. TJ. z
2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) w związku z art. Ig ust. 2 ustawy z dnia 7 paździerńka 1992 r. o
regionalnych izbach obrachuŃowych @z. IJ. z 2a1,6 r. poz. 56]. i z 2018 r. poz. 2500) oraz
zarządznńa nr 4l1B Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie
wyznaczenia składów orzekających i ich pzewodńczącyct\ Skład Orzekający Regionalnej Łby
Obrachunkowej we Wrocławiu, w osobach:

- Ewelina Kruk-Florkowska - przewodnicząca,
- Danuta Jonas - członeŁ
- Marek Głód - cżonek,

wydaje opinię pozytywną

o prawidłowoŚci planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Miejskiej w Głuszycy nr
Iru24l20IB z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie prąłęcia Welolenniej Prognozy Finansowej Grniny
Głuszyca na lata 2019-2031- oraz w uchwale Rady Miejskiej w Głuszycy wil/23/20IB z dńa 1_9

grudnia 2018 r. w sprawie budżBtu Gminy Głuszyca rn 20]"9 rok.

uzasadnienie

I. Obowiązek przedstawienia przez regionalą izbę obrachunkową na podstawie pnyjętej pnez
jednostkę samorządu terytoriahego wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwały budzetowej _

opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu wynika z art.230 ust. 4 ustawy z dńa 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z2017 r. poz. 2077 zpóźn, zm., dalej -,u.f.p.").
Podstawą wydawańa opinii jest ocena prawidłowości planowanej kwoty długu, a w szczególności
poziomu ksaałtowania się wskazników spłaty zaciągrriętych zobowiązań oraz planowanych do
zaciągnięcia. Przy obliczaniu indywidualnego wsl.1aźńka wyznaczającego dopuszczalny poziom
zadłuzenia (relacja, o której mowa w art. 243 u.f,p. stosuje się wyłączenia wówczas, gdy dług
zaciągnięto w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami z budżptu UE lub z
bezzwronrej pomocy pochodącej od parstw cżoŃowskich EFTA, o których mowa w art. 5 ust. 1,

pkt 2 u.f.p. Wyłączeń dokonuje się na zasadach okeślonych w art. 243 ust.3 i ust.3a u.f.p.

II. Skład Orzekający na podstawie przedłozonej uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy nr
lIU24l20IB z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Meloletniej Progrozy Finansowej Gminy
Głuszyca na lata 2019-2031 oraz uchwały Rady N,liejskiej, w Głuszycy rt IIIJ2312OIB z dnia 19
grudnia 2018 r. w sprawie budżntu Gminy Głuszyca Ira 2019 rok, stwierdztł, co następuje:
1. Weloletnią prognozę finarnową (załączrrik nr 1) opracowano na lata 2019- 2031 i dla kazdego
roku objętego prosloą określono wielkości budzetowe, o których mowa w art. 21_6 ust. 1 u.f.p.
Integalną częścią prognozy finansowej jest progno;a długu, która została opracowana dla całego
okresu jego spłaty.
2. Pzewidywana na koniec 2019 r. kwota długrr wynosi 15.710.340 ń, co stanowi 28,560/o
prognozowanych dochodów ogółem. Natomiast planowana w 2019 r. spłata zobowiązań w kwocie
L.776.000 ż (kredyt, pożyczka i wykup obligacji) powiększona o wydatki prLezl7aczone na obsługę
długu (odsetki) 510.000 zł stanowi 4,1,60/o plano,;łanych dochodów (2,4}o/o przy zastosowaniu
wyłączeń), przy dopuszczalnym wskaźńku spłaty 4,09o/o wyliczonym w oparciu o planowane
wartoŚci wykazane w sprawozdańu z wykonania budiietu gmtny za III kwartały 201_8 r.
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3. W budżBcie 20]-9 roku zaplanowano przychod1, zwTotne w kwocie 2.550.000 zł (emisja obligacji
komunalnych). W latach objętych prognozą dług będzie się stopniowo zmniejszał, a źródło spłaty
zaciągniętych zob owiąza ń stanowią pro gno zowane lladwyżki budżetu.
4. Obliczona relacja, o której mowa w art. 243 u.f.p. na podstawie prognozowanych wielkości
budzetu Qata 2019 - 2031) w kazdym roku objętym prognoą nie przekracza dopuszczalnego
wskaźńka spłat zobowiązań.

Wydając przedmiotową opinię Skład Orzekający ocenił przedłożoną uchwałę w sprawie
wieloletńej prognozy na podstawie kryterium zgodności z prawem. Równocześnie wskazuje, ze
organy jednostki samorządu terytorialnego ponosą odpowiedzialność za sytuację finansową
jednostki, aw szrzngólności za celowość i realność planowanych wydatków.

Opinia - zgodńe z art. 230 ust. 4 u.f.p. - podlega publikacji przez jednostkę samorądu
terytorialnego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. z2OIB r. poz. 1330 z późl zm.) w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

Od niniejszej uchwały przysługuje zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach
obrachunkowych odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie
14 dni od dnia doręczenia uchwały.
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