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Na podstawie art. 246 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia_2009 r, o finansach publicanych @z,U, z

2aI7 r. poz. 2077 , piil, ń.l * 
"*ią"łu " 

ir.. 19 uit. 2 ustawy z dnia l piździemtka 1992 r, o

regionalnych izbach J;;ń.ń"*y+ _eł rl", ioio r. poz, śat i , zOiB r, poz, 2500) oraz

z{rządzrńaNr 4ila pffi;;R;ń;ilrr,.i l"uyóu,u,-t,uńo*,1 *u Wrocławiu z dnia 28 marca 2018 r,

w sorawie wyznaczerua składów orzełalącyJłr;;;;;;dńcącyctr, Skład orzekający Regiornlnej

i;biilr*hńn<owe1 we Wrocławiu, w osobach:

- Ewelina l(ruk-Florkowska - pnewodnicząca,

- Danuta Jonas - członek,
- Marek Głód - cżonek,

wydaje opinię pozytywną

o możIiwości sfinansowania deficytrr budżetu pzedstawionego w uchwale RadY Miejskiej w

Głuszycy nr IIVZ3l2oió;;,,i" ń-g.óa*u 2;fi;. ;'fi^"i. t'rdfrtu GminY GłuszYca na 2019 rok'

uzasadrrienie

I. obowiązek przedstawienia pnez regionalną izbę obrachuŃową opinii w sprawie możliwości

sfinansowańa deficytu określonegó * p.Ń;;,fri"Ń,i*vry\i " 
u,t, żło ust, 3 ustawy z dńa 27

sierpnia 2009.r. 
" 
fi*;;;;;Ńzry+ P; U:;źOi?,.,po,i, 2a77 zpóżrL zm., daiej_,u.f,P.").

W wydawaneJ optrur opinii 

'.p9latna 

izua"oira.i,o.,1o*u oceńa możiwość sfinarsowańa deficytu

napodstawie*sru"o,ii.hźrółełjego.pokrYciuo.u,ichwpływunul.'auło*aniesiędługujednostki
samorądu terytoriatnego, łódłami-rii*rrJ*.ń, ;;}i;r;'_ zgodnie z a..,2L7 ust, 2 u,f,p, _ mogą

być przychoay tujlil pochodząc.. " 
,rp;;;ży 

wyer,rut9ł*v.ł, przez jednostkę samorądu

terytorialnego pupi.m*- *uixciowycĘ ^.iig"ęivth 
ńedytólv i ńożvczek, środków z prywatyzacJl

majątku, nadwyżek uua".tu " lui uui.gl)in ,Ji", y",gctr śiodńów jako nadwyżki środków

pieniężnych nu ,u.r,uiri-.iui.ń.v. budzfń jednostki,,ńo,ądu terytołalne.qo,,wynikających z

rozliczeń wyemitowanych papieńw *unos,ńfi,t,, t",ayto* i poł",t z lat uŃeg}ych, MożIiwość

sf inansowania defiń p,"ylnoauo,i * ;ńe;;i, -.*lt"ffi"r_:iiuJ, J'*""'".H;J ffi;
ffiyń* i p; zycr"ń ńi"zy od zdolności jednostki samorądu

obliczaniu indywidualnego wskaanixu *vJ*."łąccgo dopusr.ruiny poziom zadłuŻBńa (relacja' o

której mowa * u*. iliii.f.|.;, stosule śi* Ń+^ńa wówczai gd.y dług zaciągnięto w związku z

umową zawartą, ńańi.,ń,ay9po_n11.'y;śffil;_ z budżeti 
-uB 

tou z beznvmurej pomocy

pochodzącej oa pu*ini JJtnłońr.i.r, ńFTA; ;'fiilh ńo*u * un, 5 ust, 1 pkt 2 u,f,p, Wyłączeń

dokonuje się na zasJdu,r, oł"Stonych w art,243 ust,3 i ust,3a u,f,p,

II.Napodstawiedanych?yTry.hwprzedłtlżnnejuchwaleRadyMiejskiejwGłuszycynr
IW23'20LB z dńa ,9 grudnia 20].B r. **rp'rffi'uijri* Ćń"v cłńszYca na 2019 rok, Skład

?1,}:i:,Jr;Ji'*ir6ilH"#il,i9l1p.o12.000 zł, ztego:dochody bieżące w kwocie g..6t7 '4O7

zł i dochody,ou:ą*o*E * kwocie 23.394:;93;;;li, aolrroay ze sirzeaa)y majątku 1,290,000 zł,

2. Wydatki budzetu-ogół., * 1*":Ł55.786,000 z}, ztego:,vó"li bi,ą" \il kwocie 30,009,059 ż

igiru*;łmx#";';fł{ił;iśł"zostanie:lTlT:wanyę*.łtobligacjikomunalnych,
4. Pruychody uuar"tu'w l*ocie 2.550.00ó zł(emisjrr obligacji komunalnych)

5. Rozchody uuazeiu *'-i*o.i. 1.77;.óóó-;-'(spłuti ń.jrŃ pozy'czek i wYkuP obligacji

komunaĘcĘ.
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Planowany w 20]_9 roku deficyt budżetu (774.000 ż) ma charakter inwesrycyjny - wydatki
majątkowe (25.776.944 ń) sąwyższe od dochodów majątkowych (23.394.593 zł) o kwotę 2.3B2.35I
zł.
W §2 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy lrW23l201B w sprawie budżBtu Gminy Głuszyca
na 20],9 rok jako źródło sfinansowania 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 przndłożonej uchwĄ 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 wartości wykazane 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 określonych w ustawie o finansach
publicznych nie chroni przed utratą płynności finansowej, 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.

Od niniejszej uchwały przysługuje zgodnie z art. 20 ust. ]_ ustawy o regionalnych izbach
obrachunkowych odwołańe do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie

14 dni od dnia doręczenia uchwały.
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