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W §2 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy lrW23l201B w sprawie budżBtu Gminy Głuszyca
na 20],9 rok jako źródłosfinansowania planowanego deficytu wskazano przychody z ryfułu emisji
obligacj i komunalnych.
Wskazane źródło pokrycia planowanego deficytu jest zgodne z art.2l7 ust. 2 pkt 1 u.f.p.

Z przndłożonejuchwĄ Rady Miejskiej w Głuszy cy w lW24l2aIB z dnia 19 grudńa 2018 r. w

sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2019-2031 zawierającej
progpozę kwoty długu i jego spłaty wynika, iz przewidywana na koniec 2019 r. kwota długurłyniesie
rs.żto.sło zł stanowi 28,560/o prognozowanych dochodów roku budŻetowego. Natomiast planowane
w roku 20].9 rozchody w kwocie 1.776,000 zł z t,y:ułu, spłaty wcześniej zaciągrriętych przychodów
z\,vrotnych powiększone o wydatki bieące na obsługę długu (odsetki) w kwocie 5]-0.000 Ż, stanowią
4,160/o planowanych dochodów (2,4Bo/o pv,y zastosowańu wyłączeń), przy dopuszczaĘm wskaŹniku
spłaty 4,0SX wyliczonym w oparciu o planowane wartościwykazane w sprawozdańu z wykonania
budżBtu gmtny za III kwartały 2018 r. Oznacza to, że nie zostanie przekroczony dopuszczalny poziom
zadłużenia.

Obliczone na podstawie prognozowanych wielkości relacje spłat zobowiązań finansowych i
kosztów ich obsługi do planowanych dochodów ogółem określone w art. 243 u.f.p. (lata 2019-2031"),
nie przekrocą dopuszczalnego poziomu zadluzenia, wówczas gdy zostaną zrealizowane
prcgnozowane wielkości.
Skład Orzekający anrraca uwagę, że przastazpganie limitów określonychw ustawie o finansach
publicznych nie chroni przed utratą płynnościfinansowej, w tym względzie należy mieć na uwadze nie
rylko ograniczeńa prawle zaciągania długu, ale także brać pod uwagę ograńczenia ekonomiczne,
Biorąc powyzsz€ pod uwagę, Skład Orzekający Regionalrrej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
postanowił jak w sentencji.
Niniejsza opinia zgodnie zart,23a ust. 3 wzwiązku zart.246 ust.2 u.f.p. - podlega publikacji

przez jednostkę samorądu terytorialnego na zasadach okreśIonych w ustawie z dnia 6 wrześńa 200],
r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 20IB r. poz. ]_330 z późn. zm.) w terminie 7 dni od
dńa jej otrzymania.
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