RnGloNALNA IZBA 0BRACHUNKOITA
,we

wRocŁAWIU

ZBSPOŁ W WAŁBRZYCHTJ
Al \^^/zwolenia 20,tel, 8424797, fax 6656869
58_300 WAŁBRZYcH

WałbrzycĘ dnia 6 kwietnia 2018

r.

§fr

;Yi

i
I

a

F

So.WB.xil.0010.3.201B

Pan
Roman Głód
Burmistrz Głusrycy
Urąd Miejski w Głusrycy
ul. Grunwaldzka 55
58-340

W

GŁUSZYCA

załączeniu przesyłam uchwałę nr XmBl2}IB Składu Orzekającego Regionalnej lzby
Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 6 kwietnia 2018 roku w sprawie opinii o moŻiwoŚci spłaty
przez Gminę Głuszyca pożycz|<l długoterminowei w kwocie 530.000 ż zaciąganej z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na finansowanie inwestycji pn,
,,Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Głuszyca - dofinansowańe do wymiany ogrzewańa".

Uchwała ru XIII/3/201B

SkładuOrzekającer"TH,*:1"fłrtH"OŁTucT:"Uowe jweWrocławiu
w sprawie opinii o moźliwościspłaty przez Gminę Głuszyca pożyqki długoterminowej w
kwocil $0.00Ó zł zaciąganej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu na finansowanie inwestycji pn. ,,Ograniczenie niskiej emisji w Gminie
Głusryca - dofinansowanie do wymiany ogrzewania".

Na podstawie art.13 pkt 1 oraz art. 19 ustawy z dńa 7 paźdńerńka 1992 r. o regionalnych
izbach obrachuŃowych (Dz. IJ. z 2016 r. poz. 561) w związku z art. 91 ust.2 ustawy z dllla 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz zarądzeńa nr 4lIB
Prezesa Regionalnej Łby Obrachunkowej z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wyznaczenia składów
orzekających i ich przewodniczącycĘ Skład Orzekający Regionalnej Łby ObrachuŃowej we

Wrocławiu, w osobach:
- Ewelina l(ruk-Florkowska
- Danuta Jonas
- Marek Głód

-

cżonek,
cżonek.

-

przewodńcząca,

wydaje opinię pozytywną

możliwościspłaty przez Gminę Głuszyca pożycil<l, długoterminowej w kwocie 530.000 ż
zaciąganej z Wojewódzkiego Funduszu Oclrrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na
finansowanie inwestycji pn. ,,Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Głuszyca - dofinansowanie do

o

wymiany ogrzewania",

uzasadnienie
Zgorlniez art, 13 pkt 1 ustawy

z7

paździenńka 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowycĘ

do zadań izby należy nriędzy innymi w}dawańe na wniosek organu wykonawczego jednostki
samorądu terytorialnego, opinii o możiiwościspłaty kredytrr, pożyczki lub wykupu papierów

wartościowych.

Opińa

o

możiwościspłaty zaciąganej pożyczki długoterminowej wydana jest przez Skład
Łby ObrachuŃowej we Wrocławiu na wniosek Burmistrza Głuszycy nr

Orzekający Regionalnej

SG.3022.01.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r.

W celu wydańa przedmiotowej opinii dokornno analiąl następujących dokumentów:
1. Uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy Nr XLW310|20L7 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie
budżetu Gminy Głuszyca na rok 20LBwtaz ze zmianami.
2. Uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy Nr XLW311,120I7 z dnia 29 grudnia 2017 r, przyjęcia
Wieloletniej Progrrozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 20tB-202B wraz ze zmianami.
3. Uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy Nr XLDV342|20LB z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie
zaciągrięcia poŻycz|,,:,- długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Oc}rony Środowiska i
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
4. Sprawozdań z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za2OL7 rok.
Analiza przedłożonych mateńałów pozwoliła ustalić, co następuje:
W budżecie Gminy Głuszyca według stanu na 27 marca 2018 r. dochody ogółem ustalono w kwocie
45.590.725,00 ń, z tego: dochody bieżące 30.].63.079,00 zł, dochody majątkowe L5.427.646,00 zł,
wydatki ogółem w kwocie 46.038.928,84 ń, z tego: wydatki bieĄce 29.760.083,00 zŁ wydatki
majątkowe 16.278,845,84 zł. Róznicę między clochodami a wyda&ami stanowi deficyt w kwocie
448.203,84 ż. Przychody ustalono w kwocie I.21B.203,B4 zł, w tym wolne Środki w kwocie
688,203,84 zł i planowana pożyczka w kwocie 530.000,00 ż. Rozchody w kwocie 770,000,00 zł
zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

ZA 2017 r. budżet gmtny zamknął się deficytem w kwocie 2.458.638,28 ń, przy planowanym w

2

kwocie 3-139.718,60 Ż. Dochody ogółem zrealizowano w kwocie 33.].53.196,00
zł (92,89% planu),
wYdatki ogółem zrealizowano w kwocie 3q.611,B34,2B ń
ęót,ztN planuj. łzycnoay zwlotne
zrealizowano w kwocie 1.840.000,00 zł (700o/o planu), a rozchody w kwocie
ągo.Óob,oo zł (I00o/o

planu),

ZadłuŻenie na koniec 2017 roku wyniosło 1,4,g41,.B22,gB

ż, na które składałysię tego: kredyty,
obligacje komunalne, Ćo stanowiło 43,26o/o wykonanych dochodów. zóuo1,yią"inii
wYmagalne nie wYstąPĘ PowyŻsze zostało potwierdzone spra"wozdańami
Rb-Z o stanie zobowiązń
według tytrrłów dłużnych oraz poręczeń i gwirancji za ten oń.r.
PoĘczki

i

Zgodńe z
_
koniec

uchwaloą wieloletnią progno_ą finansową na lata 20LB-2O2B przewidywana na
2018 roku kwota długli wynresiJ rS.3ł0.340,00 zł, co stanowi 29,27o/o planowanych
dochodów ogółem. Natomiast planowane w roku 2018 iozchody w kwocie zzci.ooo,o'o
ń z tyńilu
wczeŚniej zaciągriętych kredytów i wykupu obligacji komunalnych powiększóne
:Pł9tY
o wydatki
bieĄce na_ ob9ługę dłuqu z tytułu odsete-k
plinowanycn
i
ao
,aciągrrięcia
9a ^.iisoętych
zobowiązań w kwocie 442.000,00 zł stanowią 0,97o/o
ptifuwinych dochodów, |rzy u*rglęónieniu
doPuszczalnego wskaŹnika spłaty 3,630/o wyliczonego w oparciu -o wartości
wyniia;ące z wykonania
budzetu za2017 rok. Oznacza to, że nie zojtanie pńk.o."'ony dopuszczalny póziom
Żadłużenia.
SPłata zaciąganej poĘczki w kwocie 530.000,00 ż planowaria
w latach 2019-2025.
3eŚt

Obliczon9
,kosztów
1a Podsta'ń/ie prognozowanych
ich obsługi
planowanyóh
do

wi.elkoścj relacje spłat zobowiązań finansowych i

dochodów ogółem określone w ań. 243 u.f.p. (lata 20IB-202B),
nie Przekroczą doPuszczalnego poziomu zaółużenia, wówczas gdy
zrealizowane
pro gnozowane wielkości.
"oŚtuną

kr"o.ty
|,Vr_o€ttozY
9Tg' *r"ta, ujętej w WPF wynika, że w latach 20IB-202B nie są planowane
ptzychody zwrotne, a źódłem
spłaty długubędą p.ognó"owine nadwyżki budżetu.

Biorąc Po\,vYZsZe Pod uwagę, Skład Orzekający Regionalnej Łby obrachunkowej we
Wrocławiu
postanowił jak w sentencji.

Cd _nrŃejszej uchwały
_przys_ługuje zgodńe z art, 20 ust. ]. ustawy o regionalnych izbach
odwołanie
do
Kolegium RÓgionalnej Łby Obrachunkowej ,. wńł..iu w terminie
991c!u$9wrch

.

14 dni od dnia doręczenia uchwały.

Pzewodnicząca
Składu Orzdkającego
b

Ewelina Kruk-Florkowska
j

