Uchwała nr III/53/2018
składu orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej we wrocławiu
z dnia 19 stycznia 2018 r.
w sprawie opinii o prawidłowościplanowanej kwoty dłuql przedstawionej w uchwale RadY
Ńfiejskiej w Głujzycy nr XLVI/5l1^t201-7 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie prąę{a
Wieloletniej prognory i'inansowej Gminy Głusryca na lata 2018-2028 oraz w uchwale Rady
Miejskiej w Głuszycy nr XLM/31Ótzotl z dnia 29 grudnia 20t7 r. w sprawie budŻetu Gminy
_

Głusryca na rok 2018.

Na podstawie art. 230 ust. 4 ustawy z dńa 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz- U. z
2017 r. poz.2077) w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 paŹdzierńka 1992 r. o regionalnych
izbach o-brachuŃowych (tiz. U. z 2016 r. poz. 561) oraz zarządzeńa nr 4l20I7 Prezesa Regionalnej

Izby obrachuŃowój wó wrocławiu z 21 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia składów
orzekających i icń przewodniczącycĘ z późn zrIL, Skład Orzekający Regionalnej IzbY
Obrachunkowej we Wrocławiu, w osobach:
- przewodńcząca Składu Orzekającego,
- Marek Głód - członek Składu Orzekającego,
- Ewelina Kruk-Florkowska - członek Składu Orzekającego.

- Danuta Jonas

wydaje opinię pozytyv{ną
o prawidłowościplanowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Miejskiej w GłuszYcY nr
XLwgI11z1I7 z dńa 29 grudńi 20IŻ r. w sprawie przyjęcia Weloletńej Progrrozy FiTToYej
Gminy Głuszyca na lata 2018-2028 oraz w uchwale Rady Miejskiej w §łuszycy nr XLW310|20I7 z
dńa 29 grudnia 2OI7 r. w sprawie budżetu Gminy Głuszyca na rok 2018.

uzasadnienie
I. obowiązek przedstawienia przez regionalną izbę obrachunkową na podstawie przyjętej przez
jednostkę sa.orządu terytońalnego wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwały budŻetowej bpinii o prawidłowościpianowaneJ kwoty długu wynika z art. 230 ust. 4 ustawy z dńa 27 sierPnia
Z-OOS r. o finansach publicznych (Dz. U. z20I7 r. poz. 2077, da|ej - ,,u,f,p,"):
podstawą wydawania opinii jesi ocena prawidłowościplanowanej kwoty długu, a w szczególnoŚci
poziomu ksitahowania'się wskaźników spłaty zaciągrriętych zobowiązań oraz planorvanYch do

Żaciągnięcia. przy obliczaniu indywidualnego wskaźnika wyznaczającego dopuszczalny _Polgrl
zadŃeńa (relacja, o której mowa w art. 243 u.f.p. stosuje się wyłączenia wówczas, gdy dług
zaciągnięto w zńązku z umową zawartą z podmiotem dysponującym Środkami z budŻetu UE lub z
bezzwrotne; po-oĆy pochodzącój od panstw cżonkowskich EFTA, o których mowa \,v art. 5 ust. 1
pkt z u.f.p.-wyłączóńdokonule się na zasadach określonych w art.243 ust.3 i ust.3a u.f.P.

II. Skład orzekający na podstawie przedłożonej uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy nr
1LW311/20I7 z dńa Żo grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Weloletniej Progpozy Fin9nsolej
Gminy Głuszyca na lata 2018-2028 oraz w uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy nr XLW3I0|20I7 z
dnia Ż9 grudnia 2Ol7 r, w sprawie budżetu Gminy Głuszyca na rok 2018, stwierdził, co następuje:

Wetoletnią prognozę finansową (załącznik m 1) opracowano na lata 2018- 2028 i dla kaŻdegO
roku objętego i.ogpo"ą określono wielkości budżetowe, o których mow_a w art. 216 ust. 1 u.f.P.
hrtegalą cŹęśiiąp.ogno"y finansowej jest prognoza długu, która została opracowana dla całego
]..

okresu jego spłaty.

2. przewidy,vana na koniec 2018 r. kwota długu wynosi ].3.346.349 il, co stanowi 29,75o/o
p.ogrro-*unych dochodó\.v ogółem. Natomiast planowana w 2018 r. spłata zobowiązań w kwocie
7zo.ooo zł (iredyty i *vk"p obligacji) powiększona o wydatki przezrnczone na obsługę długu
(odsetki) 442.0Od /Ł stunÓrvi-o,977o planowanych dochodów, przy dopuszczalnym wskazniku sglaty
Ż32o/o wyliczonym w oparciu o planowane wartości wykazane w sprawozdaniu z wYkonańa budŻetu
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gmlny za III kwartały 2017 r.
3. Wbudżecie 2018 roku zaplanowano przychody zwrotne w kwocie 530.000 z} (ploĘczka). W latach
objętych prognozą dług będzie się stopńowo zmniejszał, a źródŁo spłaty zaciągniętych zobowiązań
stanowią prognozowane nadwyżki budżetu.

4. Obliczona relacja, o której mowa w art. 243 u.f.p. na podstawie prognozowanych wielkości
budżetu (Iata 2018 - 2028) w każdym roku objętym prognoą nie przekracza dopuszczalnego
wskaźnika spłat zobowiązań,

Wydając przedmiotową opińę Skład Orzekający ocenił przedłożoąuchwałę w sprawie
wieloletniej prognozy na podstawie kryterium zgodności z prawem. Równocześnie wskazuje, że
organy jednostki samorządu terytońalnego ponoszą odpowiedzialność za sytuację finansową

jednostki, a w szczególności za celowośći realnośćplanowanych wydatków.

Opinia

-

zgodnie

z

art. 230 ust.

4 u.f.p.

-

podlega publikacji przez jednostkę samorądu

terytorialnego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 200]_ r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz.U. z 2076 r. poz. L764, Dz.|J. z 2017 r,, poz. 933 ) w terminie 7 dni od dnia jej
otrzymania.

Od niniejszej uchwały przysługuje zgodńe z aft. 20 ust. 1 usta\,vy o regionalnych izbach
obrachuŃowych odwołanie do Kolegium Regionalnej Łby Obrachunkowej we Wrocławiu,\^/ telminie
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dń od dnia doręczenia uchwały.

PRZEWODNIC?ĄCA
S||ądg _Ozekającego

