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w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Głuszyca kredytu długoterminowego w
wpokości 6.390.000,00 zlzprueŹiaczeniem na finansowanie planowanego deficYtu.

Na podstawie art.13 pkt 1 oraz art. 1_9 ustawy z dni1 7 października 1992 r. o regionalnYch

izbach obrachunkowych (Di. IJ. z2016 r. poz. 561 i z 2018 r. poz. 2500) w związku z art. 91 ust.2

ustawy z dnia 27 Śierpnia 2009 r. o fińansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz

,^oąóuńu nr 4ilg prezesa Regionalnej Łby Obrachunkowej z_dnia 28 marca 2018 r. w sPrańe

wyńcz.nia składów orzekają§ch i ilh ptzewodniczącycĘ Skład Orzekający Regionalnej IzbY

Obrachunkowej we Wrocławiu, w osobach:

- Ewelina Kruk-Florkowska - przewodnicząca,
- Danuta Jonas - członek,
- Marek Głód - cżonek,

wydaje opinię pozytywną

o mozliwości spłaty przez Gminę Głuszyca kredytu długoterminowego w wysokoŚci 6.390.000,00 zł

z przemacz.eniem na firunsowanie planowanego deficytu.

uzasadnienie

Zgodńe z art. 13 pkt 1 ustawy z 7 paździemika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowYĄ

do zajań izby należy między i*y.ni wydawanie na wniosek organu wykonawczego jednostki

samorądu terytorialnego, opinii o możliwości spłaty kredYu, pożyczlł lub wykuPu PaPierów
wartościowycir.
opińa o możliwości spłaty kredytu długotenninowego wydana jest przez Skład Orzekający

Regonalnej bby obrichunkowej we Wrocławiu na wniosek Burmistrza GłuszYcY nr

SG.3022.02.201,9 z dnia 9 września 2019 r.

W celu rłydania pnedmiotowej opinii dokonano ailalizy rnstępujących dokumentów:

1. Uchrvaiy zudy tvłielskiej w Głuszycy Nr IIV23/20IB z dnia 19 grudńa 20]-B r. w sprawie budzetu

Gminy Głuszyca na rok 2019 wraz ze zmianami.
2. Ucfiwały ńay ui.l.kiej w Głuszycy Nr W24/2OIB z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia

wieloletniój prognozy finansowej Gminy Głuszyca wtazzE zmianami.

3. Sprawozdiń i wyi<onania budżetu Gminy Głus;,yca za 20IBn i II kwartał 20]_9 r.

Analiza przedłożonych materiałów pozwoliła ustalić, co następuje:

W budzecie 
'c*iny 

Głuszyca według Śtanu na 24 września 20],9 r. dochody ogółem ustalono w

kwocie 4g.5gg.4i6,44 i, z tego: dochody bieżące 32.688.840,7]. zł, dochody majątkowe

L6.B4g.575,73zł,w}datkiogołemłkwocie 5j.173.254,35ń,ztego: wydatkibieĄce3t.533.232,42
zł, wydatki mają&Ńe 23.640,021,,93 zł. Różnicę między dochodami a wydatkami stanowi deficyt w
kwoĆie 7.6g4.:8Ż7,gL ń. źkódła finansowania deficytu oraz planowanych rozchodów z tytułu spłaty

wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.76],.689,53 ż określono w przychodach w kwocie
g.g96.527,4ą zi,w tymrrrytułuplanowanego dtl zaciągnięcia kredytu w kwocie 6.390.000,00 zł.

Za 20lB r. budżBt glnny zamkął się deficytem w kwocie 1.553.055,46 ń, a dochody ogółery

zrealizowano w kwociela.ils.gsz,I1, zł (BL,7B% planu) ztego dochody bieące 30.541.286,33 zł

(9B,B4o/o planu), dochody majątkowe 6.234.665,78 ń (M,3Io/o planu). Wydatki og9łem zrealizowano

w kwocie 38.329.007,Śz a- (at,sszo planu), ivydatki bieĄce 29.325.073,60 zł (95,25% planu).
przychody zrealizowano w kwocie 2.77§.5B2,gO ztr (91,98o/o planu), a rozchody w kwocie 770.000,00

ń (I00o/o planu).
zaałuzenie na koniec 20]_B roku wyniosło 74,907.719,06 zł, co stanowiło 40,54o/o WYkOnanYCh

dochodów. Zobowiązania wymagalne nie wystąJliły. PowyższB, znstało potwierdzone sprawozdaniami
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Rb_Z o stanie zobowiązań według t}tułórv dłuznych oraz poĘcz€i i gw-arancji za ten okres.

Budżet gmtny za II kwartał 2019 r. zamknął się iefiqtem w kwocie 2.343.2L2,36 ń, PrzY
planowanym ÓefiĆycie L.244.Bg7,g1, zł, Dochody ogołen eeaLizowano w kwocie I6.575.LOB,37 zł

i29,72o/o planu), 
" 

tego dochody bieące 16.2B6.B5O,BJ zł (50,15% planu) a dochody majątkowe

2BB.237,Ś3 ń Q,24Ę planu), w rym ze sprz.edaży majątku 7.t7 .2'54,8t ń (11,42 7o planu). Wydatki
ogółem zrealizowano-w kwocie 18.918.320,73 ż (33,199ó planu), z tego_ wy.datki bieĄce
tÓ.too.too,łO il(5I,B7o/o planu), a wl,datki majątl<owe 2.8i8.154,33 zł(LO,B5o/o planu).

Zgodńe z uchwaloną wielolenrią prognozą finansorrą na lata 2019-2031 przewidYwana na

konieJ 20]_9 roku kwota długu wl,nósie 22.086.029,53 z}, co stanowi M,70o/o PlanowanYch
dochodów ogółem. Natomiast planowane rv roku 2019 rozchody w kwocie ]..76]-.689,53 Ż z tYtułu

spłaty wczeŚniej zaciągrriętych kredy,tów i pozyczek oraz emrsji obligacji komunalnych powiększone

o wy'datki bieĄce na olsĘę długu z tltułu odsetek od zaciągruęrych i p}anowanych do zaciągnięcia

zobówiązań w kwocie 62Ś.000,00 zł, po uwzględnieniu usta\vo$ych wyłączeń stanowią 2,860/o

planowanych dochodów, przy uwzględnieniu dopuszczalnego rvskaźnika spłaty 4,22%o wYliczonego w
Óparciu Ó wartości wynikające z wykonania budżBtu za 20LB rok Oznacza to, że ńe zostanie

przekroczony dopuszczalny p o zio m za dł uze nia.

Śpłutu planowanógo kredytu długotermi_nowego nastil)i w roku 2020 oraz w latach 2026-2030.

obliczone na podstawie prcgnozowanych wielkości relacje spłat zobowiązań finansowYch i
kosaów ich obsługi do planowanych dochodów ogółem określone w art.243 ufp (lata 2019-2031), nie

przekrocą dopuszczalńego poziomu zadłuzenia, wówczas gdy zostaną zrealizowane prognozowane

wielkości.
Zprognozy kwoty długu wyrika, ujętej rv \lPF wynika, żB od2020 roku nie są planowane przychodY

zwTotne, a źódłem spłaty długu będą prognozowane nadwyżki budżetu.

Jednocześnie Skład Orzekający hformuje, iż w dniu 14 grudnia 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o

zmianie ustawy o finansach publiczrrych oraz niektórych innych ustaw @z. U, z 201,B,r. PoZ. 2500).

która wprorvaóza (w kolejn}ch latach) istotne Trliany dowcące, mręozy'- imym ustalenra Do'io:l'*
spłaty zadłużenia prznzjehńostki samorządu terytodalnego. Nowelizacja zakłada 

_zmi_anę 
konsn-u}icji

wskaźnika określonego w art. 243 ust. 1 u.f.p,, pocąwszy od 2026 roku. ZdolnoŚĆ Gminy GłuszYca

do spłaty zobowiązań zaciągnięrych i planowanyclr do zaciągnięcia rnlezy oceniaĆ w asPekcie zmian

wynikających z art. 9 ustawy z dńa 14 grudnia 2ClB r., mając na uwadze koniecznoŚĆ zachowania

reiacji Óństone; w art. 243 u.f.p., w całym okresie objętym prognoą kwoty długu. Zasadne jest aby

w świetle uchwaionych zmian uŚtawy o finansach publicznych - organy Gminy GłuszYca na bieżąco

analżowały swoją, indywidualną zdolność do spłary zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia

zobowiązań - w aspekcie zmian wprowadzanych w art. 243 u.f.p.

Biorąc powyższe pod uwagę, Skład Orzekający Regionalnej Izby ObrachuŃowej we Wrocławiu
postanońł jak w sentencji.

od niniejszej uchwały przysługuje zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regiornlnych izbach

obrachuŃow}ch Óawołunió dó Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w termińe
14 dni od dnia doręczenia uchwały.
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