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rv sPrarvie oPinii.o PrawidłowoŚci plarrowanej_kwoty długrr przedstawionej w uclrrvale RadyMiejskiej w GłuszYcy nr XVIII/134l2jlg z dlria lb gr,ń,rio 2019 r. * ,pin*iu prryjęciaWieloleuriej PrognozY Finansowej Gnriny Głuszyca ni lnru 2020-2ag7o"u,14, trclrwale RadyMiejskiej w GłtrszYcy nr XVlllilrŚlzors i dni" t"a gnrłnia 2019 r. * ,p.o*i" budżehr Gnrirry
Głuszyca na 2020 rok.

Na podstarvic art. 230 ust. 4 tlstaw}i z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansaclr pLrblicznych (Dz. U. z2019 r. poz, 869 z poźtl.,zn.) rv zwiąźku z art. 19 Lrśt. Z tlstćl\1Ą}.,z c]nia Z paździcrnika 1992 r. oregionalnYch izbach obraclrunkorv.vch (oz.U. z 2079 r. poz.2B7) oro, 
^rrądirenia 

nr 4/1B prczesa
Regionalnej IÓY .Obrachunkowej z dnia 28 nrarca 'zois r. rt, sprawie'i"l,znocrenia składórvorzekającYch i ich Przervodniczących, Skłaci Orzekający Regionalnej lzby obraclrLrnkotej weWrocłarviu, r,v osobach:

- Ewelina KrLrk-Florkorvska - prze,tvodnicząca,
- Danuta Jołas - człorrek,
- Marek Głócl-- cz}onek,

wydaje opilrię pozyt}Ąvllą

o Prawid}orvoŚci Planorvancj kr,voty długu przeclstarvionej w uchrviłle Racly Micjskiej rt, Głuszycy nrXVLV13412019 z dnia 1B grrrdnia 20i9 r. w, spfa\llc §rzllęcia Wicloleinie; ńrognozy Finansowej
§niinv Głuszvca na lata 2020-2031 oraz w uchwale nlay ńc;skiej w Głuszycy nr XVII713 3/2019 zdnia iB grrrdnia 2019 r. rv spralvie btrdzetu Gnrin-v G}usńca na 2020 rok.

uzrasadnicriie

L Oborviązek Przedstau'ienia Pzez rcgionalną izbę. obrachulłkorvą m poclstawic pzl,jętej przezjednostltę stlnrorzącitt telYtorialnego wieloie,tnieJ prognozy finansoiu.j o*. uc]lrł,ały brrdzetowej _
oPinii o Plawidłowości planorvanej kwot;r_clługurnyniko z art.230 ust.4 usta\\,y z clnia 27 sierpnia2009 r. o finansach pLrblicznych(Dz. U. izots', póz. B69 zpożrl. zm., daleJ-,,ii.ra,'';
Podstarvą trn/dawania oPinii jest ocena prar,vic]łowości ptallów,anci krtclty cl}ugu, a w szczególnclści
Poziomu kształtorł'ania się lvskaźników sp}at1,, zaciągniętych zóborvi;izo,i Ji,, planolł,anvch clozaciągnięcia.

II. Skład Orzckający na podstawie przedłozonej uchrv;ri_y Rady Miejsltiej w Głuszycy nrXVaV13412019 z dnia -lB gruclnia 2019 r. rv sprawie'przlgc.ia Wietotetniej prognoz,v F,inalrowej
!'ninY Głuszllca na lata 2020-2031 oraz uchrvaiy Rady ńejskic; * cłurz1,'c/ nr XVl[/13 3/2019 zdnia lB grudnia 2019 r. rł' sPrawie buclzenr Gminy GłusŹyca ,li zoźo ruk, stwieidził, co nastqpuje:1, \Meloletnią Pt0gllozę finansorvą (załącznik,,,i t; opio.owano m lata 2020_ 2031 i clla kazdegorokr: objętego Prognozą okreŚIono wielkości buclzetowc, o których lTlowa \\I aft.226 ilst. 1Lr.f.p,Integmlną częŚcią Prognozy finansorvej jest prognoza dirrgu, któm zosta}a opracowana dla całegookrcsu jego spłaty.
2, PzervidY\,Vana lla koniec 2020 r. kwota długu wynosi i6.299.534,53 zł. Natonriast planowłna rv2020 r, sPłata zobowiązań rv kv'ocie 5 371.495;l 1ti"a,vry i 

"ykup 
obligacji) powiększona o uydatki

PrzfzlaCZOne na obsłtrgę dłLrgu rv krvocie 630.000 zł stanowi s,góy" piuno,"ony.lr dochodórvbiezącYch Ponrniejszol]l.h 9 dotacje i śroclki p.ro^u.ro,i. ,ro ..t. biezące, przy dopuszczalnvn-trvskaŹniku sPłatY 7,7B%o rvYliczonYm rv oparciu o planowanc wartości wykazatne w spral1,ozdaniu zwykonania budzctu gminy za III klvartałv 2019 r.
3, W latach objętYch Prognozą dług bęctzic się stopniowo zmnicjsztł, a zróclło splaty zaciągniętychzoborviązali s tanowią pro gnozowa ne na dwyzki bu d żetu.
4, Obliczoln relacja, o, której mowa \Ąl afi. 243 u.f.p. na poclstarvie prognclzorvanych rvielkościbudzetu (lata 2020 - 2031) w kazdym roku objętyi, p.gnoą nie przekrucza clopuszczalnego
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wskaźnika spłat zobowiązań.

Wydając przedmiotową opinię Skład Orzekający ocenił puedłożoną uchwałę w sprawie

wieloleiniej-pńgrrozy na podstiwie kryterium zgodności z prawem. Równocześnie wskazuje, że

organy jeónósń simorządu terytońaihego ponosą odpowiedzialność za sytrrację finansową
jednostĘ aw szrzsgólności za celowość i rea]ność planowanychwydatków.

opinia - zgodnie z afi, 23O ust. 4 u.f.p. = podlega publikacj! przez jednostkę samorądu
terytorialnego na-zasadach okreśIonych w ustawie z dnia 6 września 200]. r. o dostępie do informacji

publicznej (Da U. z20I9 r. poz 1429) w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

od niniejszej uchwaĘ przysługuje zgodńe z art. 20 ust. ], ustawy o ryg9nalnych Żba_ch

obrachunkow}ch Óawołanió dó Xolegium Regionalnej tzby Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie

14 dni od dnia doęczenia uchwały.
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