
składuoneka jące*"":;ŁTXałi'j#'33'"'"Knkowe jwewrocławiu
z dnia 7 grudnia 2017 r.

w sprawie opinii o projekcie uchwaĘ w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Głusryca pnedstawionej wraz z projektem uchwały budżietowej na rok 2018.

Na podstawie art. 13 pkt 12 usta\.vy z dnia 7 paździemika 1992 r. o regiona}nych izbach

obrachuŃowych (Dz.U. z ŻOrc r. poz, 561) oraz zarądzenla rt 4lI7 Prezesa Regionalnej Łby
obrachunkowej we Wrocławiu z -dńa 2I marca 20]_7 r. w sprawie wyznaczenia składów
orzekających iich przewodńcącycĘ ze zf,n,, Skład Orzekający Regionalnej Łby Obrachunkowej we

Wrocławiu, w osobach:
- Danuta Jonas - przewodnicząca Składu Orzekającego,
- Marek Głód - cżonek Składu Orzekającego,
- Ewelina ltuk-Florkowska - cżonek Składu Orzekającego.

wydaje opinię pozytywną

o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głuszyca przedstawionej

wrazz pĘektem uchwały budżetowej na rok 2018.

uzasadnienie

I. Zgodńe z dyspozycją art. 230 ust. 2 i art. 23B ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publiczn}cń (Dz. U. z 20L7 r. poz. 2077, rwanej dalej - ,,u.f.p."), zarząd jednostki

samorądu_terytoriilnego (wójt, burmistrz, prezydent miasta) jest zobowiązany do przedłoŻenia radzie

(sejmikowi) oraz regionalnej izbie obrachunkowej celem zaopiniowania, projek_tu ychlvały w splawig

wiÓIoletnie; prognozy finansowej lub jej zmiany wraz z pĄektem uchwały budżetowej do 15

listopada rółu póprzódzającego rok budżetowy. Natomiast zgodnie z art. 230 ust. 3 u.f.p. regionalna

izba obrachunkbwa wydaje opinię do pĄektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Iub jej zmiany, pruedstawionego wraz z projektem uchwały budżetowej, ze szczególnYm
u*zgiędnieniem zipewnienia przestrzegania przepisów ustawy dotyczących uchwalańa i
wykónywania budżótów w następnych latacĘ na które zaciągnięto i planuje się zaciągnąĆ

zobowiązania.
Pruepis art. 226 u.f.p. określa strukturę i sposób ujęcia poszczególnych elementów w uchwale w
sprawie wieloletniej prognozy finansowej, a zatem także w jej projekcie,

[. Skład Orzekający oceniając przedłożony 15 listopada 2017 r. Regionalnej Łbie
obrachuŃowej we Wrocławiu - Zespół w Wałbrzychu projekt uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Głuszyca wraz z projektem uchwĄ budżetowej na rok 2018 stwierdziŁ
co następuje:
1. nrojókt wieloletniej prognozy finansowej (załącznik nr 1) opracowano na lata 2018 - 2028 i dla

każdego roku objętego prognozą okreśIono wielkości budżetowe, o których mowa w art. 226 ust. 1

u.f.p. Integralną częścią prognozy finansowej jest prognoza długu, która została opracowana dla

całógo okresu jego spłaty. W załączńku nr 2 określono wykaz przedsięwzięć oraz limity
planowanych wydatków w latach 2018-2019.
Ż. progrrozowane w 2018 r, dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu są zgodne z kwotami
ujętymi w projekcie uchwały budżetowej na rok 2&].B.

3. Żchowano wymóg równoważenia budzetu w części biezącej okreŚlony w art. 242 u.f.p.

4. planowane w-roku 2018 przychody zwrotne nłiększają dług gnuny z tytułu kredytów i poŻyczek.

W kolejnych latach będzie się stopniowo zmniejszał, a źródłem spłaty długu będą prognozowane

nadwyżi<i- budżetu. Obliczone na podstawie prognozowanych wielkości relacje spłat zobowiązań

finansowych i kosztów ich obsługi, określone w art. 243 u.f.p. (lata 2018-2028), nie przekraczają

dopuszczalnego poziomu zadłużenia.
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5. W części normatywnej pĄektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zamieszczono
upoważnienia dla organu wykonawczego, o których mowa w art. 22B u.f.p.

!§dając przedmiotową opinię Skład Orzrkający ocenił przedłożony projekt uchwaĘ r,v sprawie
wieloletniej prognozy na podstawie kryterium zgodności z prawenl RÓwnoczeŚnie wskazuje, że

organy jednostki samorządu terytorialnego ponosą odpowiedzialnoŚĆ 7a sytuację finansową
jednostki, a w szczególności za celowość i realność planowanych wydatków.

Biorąc powyższe pod uwagę, Skład Orzekający Re$onalnej Łby ObrachuŃowej we Wrocławiu
postanowił jak w sentencji.

Niniejsza opinia zgodnie z aft.230 ust. 3 w związku z art.246 ust.2 u.f.p. - podlega publikacji
przez jednostkę samorądu terytorialnego na zasadach okreśIonych v/ ustawie z dnia 6 wrzeŚnia 2001
i. o dbstępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1764) w terminie 7 dń od dnia jej

otrzyrnania.

Od niniejszej uchwĄ przysługuje zgodnie z aft. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach
obrachunkowych odwołanie do Kolegium RegionalĘ [ńy ObrachuŃowej we Wrocławiu w terminie
14 dni od dnia doręczenia uchwały.
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