
Składuorzeka jącer"Je;T#xn§rx j,'331i:i9,,.,xo*u;weWrocławiu
z dnia 25 listopada 2019 r.

w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloleuriej prognory finansowej Gminy
Glusryca pnedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2020.

Na podstawie art. ]-3 pkt 12 ustawy z dnia 7 paździemika 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z20I9 r. poz. 2L37) w związku z afi. 230 ust. 2 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z2019 r, poz. 869 zpóźn zm.) oraz załządzerua
w 4l1B Prezesa Regionalnej Łby ObrachuŃowej we Wrocławiu z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie
wyanczenia składów orzekających i ich przewodniczącycb Skład Orzekający Regionalnej lzby
Obrachunkowej we Wrocławiu, w osobach:

- Ewelina Ifurk-Florkowska - pruewodnicząca,
- Danuta Jonas - członek,
- Marek Głód - cżonek,

wydaje opinię pozytywną

o projekcie uchwały w sprawie wielolenriej prognozy finansowej Gminy Głuszyca pruedstawionej
wrazz pĄektem uchwały budżetowej na rok 2020.

uzasadnienie

I. Zgodnie z dyspozycją art. 230 ust. 2 i an. 23B ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpńa 2009 r. o
finansach publiczrrych @z U. z 2019 r. poz. 869 z późt zm., zwanej dalej - ,u.f.p."), zarąd,
jednostki samorządu terytorialnego (wójt, burmistrz, prezydent miasta) jest zobowiązany do
przedłożenia radzie (sejmikowi) oraz regionalnej izbie cbrachrtnkowej celem zaopińowania, projektu
uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany wraz z projektem uchwały
budzetowej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Natomiast zgodnie z art. 230 ust.
3 u.f.p. regionalna izba obrachunkowa wydaje opinię do pĘektu uchwały w sprawie ńeloleuriej
prognozy finansowej lub jej zmiany, przedstawionego wTaz z pĘektem uchwały budżetowej, ze
szcz€gólnym u,łz$ędnieńem zapewnienia przestzegania przepisów ustawy doryczących uchwalania i
wykonywania budżBtów w następnych latacĘ na które zaciągnięto i planuje się zaciągąć
zobowiązania.
Przepis art. 226 u.f.p. określa snukturę i sposób ujęcia poszczegóInych elementów w uchwale w
sprawie wieloletrriej prognozy finansowej, a zatem takze w jej pĄekcie.

il. Skład Orzekający oceniając przedłożony 15 listopada 2019 r. Regionalnej Łbie
Obrachunkowej we Wrocławiu - Zespół w Wałbrzychu projekt uchwały w sprawie wielolenriej
prognozy finansowej Gminy Głuszyca wrazz pĄektem uchwały budzetowej na rok 2020 stwierdził,
co następuje:
1. Projekt wieloletniej prognozy finansowej (załącznik nr 1) opracowano na lata 2020 - 2031 i dla
każdego roku objętego prognoą określono wielkości budżetowe, o których mowa w art. 226 ust. 1
u.f.p. Integralną częścią prognozy finansowej jest progroza długu, która została opracowana dla
całego okresu jego spłaty. W załączńku nr 2 określono wykaz przedsięwzięć oraz limity
planowanych wyda&ów w latach 2020-2022.
2. Prognozowane w 2020 r. dochody, wydatki i rozchody budżetu są zgodne z kwotami ujętymi w
pĘekcie uchwały budżetowej rn rok 2020.
3. Zachowano lvymóg ńwnowazenia budżetu w części bieżącej określony w art, 242 u.f.p.
4. W roku 2020 nie są planowane przychody a ź,ódłem spłaty długu będą prcgnozowane nadwyżki
budzetu. Obliczone na podstawie prognozowanycir wielkości relacje spłat zobowiązań finansowych i
kosaów ich obsługi, określone w art. 243 u.f.p. (Iata 2020-2031), nie przekraczają dopuszczalnego
poziomu zadłużBnia.
5. W części nolmatyw}ej pĄektu uchwały w spratvie wieloletniej prognozy finansowej zamieszczono



upoważńeńa dla organu wykonawczego, o których mowa w art. 22B u.f.p.

określonego w art. 243 u.f.p.

Wydając przedmiotową opinię Skład orzekający ocenił pruedłozony projekt u9h.wały _w 
splawie

wieloletniej prognozy nu pbaituńe kryterium źjodności i prawem. Równocześnie wskazuje, ż:e

organy j.Ónóstń ,i.orziau t.rytoriuinugo pońosą odpowiedzialność za sytuację finansową

i.fi""ś,ri, a w szczególności za celówość i realność planowanych wydatków.

Biorąc powyższe pod uwagę, skład orzekający Regionalnej Izby obrachunkowej we wrocławiu

postanowił jak w sentencji.

Nińejsza opińa zgodńe z art.23O ust. 3 w związku z art.246 ust,2 u,f,p, - podlega publiĘlji
pruez jednóstłę iamorzĘdu terytorialn'g9_na zasadachokreślonych w ustawie z dnia 6 września 2001

i. o-a:.,.tępi. do i.,ror-,iu.;ilńun.^.;"(Dz. U. z20I9 r. poz. 1429) w terminie 7 dń od dnia jej

onzymańa.

od niniejszej uchwały przysługuje zgodnie , u!. 29_ust. 1 ustawy o regionalnych ińach
obrachuŃowycn Óawołanió ab xotefrum RÓgionatnej Łby ObrachuŃowej we Wrocławiu w termińe

14 dń od dnia doręczenia uchwały.
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