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z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu pnedstawionej w uchwałach Rady
Gminy Martisńw z dnia 28 grudnia 2017 roku nr XI-Y1221/17 w sprawie prąyjęcia wieloletniej

prognozyfinansowej Gminy Marcisńw orajz nr n V,228l17 w sprawie uchwały budżetowej
gmrny Marciszów na rok 2018.

Na podstawie art. 230 ust.4 ustawy z dńa27 sierpńa 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z2al7
r., poz^ 2077) w związku z art. 19 ust.2 ustawy z dnia 7 paźlńemlka 1992 r. o regionalnych Łbach
obrachunkowych (Dz.U. z 2O16 r., poz. 561_) oraz zaruądznńa llr 4/I7 Prezesa Regionalnej Łby
ObrachuŃowej we Wrocławiu z dnia 21 marca 2a17 r. w sprawie wyznaczenia składów
orzekających i ich przewodnicącycĘ 7F zmianami, Skład Oruekający Regiornlnej I.r;by
Obrachunkowej we \d'rocławiu w osobach: Elżbieta Piekarska - Przewodnicząca, Dorota
Pienzykowska - Członek, Arkadiusz Babczuk - Cżonek,

wydaje opinię pozytywną

o prawidłowoŚci planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Gminy Marcisńw z
dnia 28 grudnia 2017 roku nr K-Y/22L|I7 w sprawie przyjęcia wieloleuriej prognozy finansowej
Gminy Marcisńw oraz m ){J-Vl22B/l7 w sprawie uchwały budżetowej $nlny Marcisńw na rok
201B.

uzasadnienie

Obowiązek pzedstawienia prznz rcgsonalą izbę obrachunkową opinii o prawidłowości
planowanej kwoty długu na podstawie przyjętej przez jednostkę samorądu terytorialrrego wieloletniej
prognozy finansowej oraz uchwały budżetowej wynika z art. 23O ust. 4 ustawy z dńa 27 sierpnia
2009 r. o finansach publiczrrych (Dz.U. z2017 r.,poz.2077), dalej - ufp. Podstawą wydańa opińi
jest ocena prawidłowości planowanej kwoty długu, a w szrzngl]rrości poziomu kształtowańa się
wskaźnika zadłuzeńa w okresie spłaty długu.
Na podstawie przekazanej drogą elektroniczną w dniu 4 stycznia 2018 roku uchwały Rady Gminy
Marciszów w XI}I|221,/I7 z drlta 28 grudnia 20L7 r. w sprawie przyjęcia wielolenriej prognozy
finansowej Gminy Marcisńw oraz przedłozonej w dniu ]_]_ styczrria 2018 roku uchwały Rady Gminy
Marciszów nr XLV22B|I7 z dnia 28 sudnia 2017 r. w sprawie uchwały budzetowej grnlny
Marciszów na rok 2018 Skład Orzekający stwierdził, co następuje:
]_. Meloletnią prognozę finansową wraz z prosloą kwoty długu sporządzono na lata 20]"B - 2029, co
spełnia lvymogl art, 227 ufp. W każdym roku objętym prognozą okreśIono wielkości, o których mowa
w art. 226 ust.1 ufp.
2. Ujęte w prognozie na 2018 rok kwoty wyniku, przychodów i rozchodów budżetu oraz długu są
zgodne z kwotami ujętymi w uchwale burlżetowej na rok 2018, co spełnia lvymogl art. 22Q ufp,
3. W 2018 roku źródłem spłaty długu są przychody z planowanych do zaciągrięcia kredytów
długoterminowlcĘ w 20]-9 roku prognozowana nadwyżka budzetu oraz przychody z planowanych do
zaciągrrięcia kredytów. W pozostałych latach objętych prognozą źródłem spłary długu są planowane
nadwyżki budżetowe.
4. Z uchwały w sprawie wieloleuriej prognozy finarsowej Gminy Marciszów, zawierającej prognozę
kwoty długu i jego spłaty w latach 2018 - 2029 wynika, że zaplanowane w 2018 roku przychody z
tytułu kredytów stanowią kwotę 4.300.000 ż a rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek kwotę
B1B.OB5 ż. Kwota długu na koniec 2018 roku wyniesie 8.112.487,60 ż. Wskaźnik planowanej
łącznej kwoty przypadających do spłaty w roku budżetowym rat kledytów i pożyczek wraz z
naleznymi odsetkami, po uwzględnieńu wyłączeń ustawowycĘ do planowanych na 2018 rok
dochodów wynosi 3,27o/o i nie przekracza wskaźnika obliczonego na podstawie art. 243 ust.1 ufp,
wynosącego I4,3Io/o.
5, Z przłdłozonej progrrozy wynika, że spłata długu nastąpi do 2029 roku. W latach 2019 - 2029
obliczone rn podstawie prognozowanych wielkości relacje spłat zobowiązań finansowych i kosztów
ich obsługi, po uwzg|ędnieniu wyłączeń ustawowycĘ do planowanych dochodów ogółem ńe
przekraczają indywidualnych wskaźników dopuszczalnego pozlomu obciązenia budzetu, obliczonych
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zgodnie zart.243luĘ.
Opinia - zgodnie z aTt. 230 ust.4 ufp - podlega publikacji przez jednostkę samorądu terytorialnego
na zasadach określonych w ustawie z dńa 6 rprześnia 2001_ r. o dostępie do informacji publicznej (

Dz.U. z 2016 r., poz. 1764,Dz.U. z2OL7 r., poz. 933) w terminie 7 dni od dńa jej otźymania.
Od niniejszej uchwały przysługuje zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach
obrachuŃowych odwołanie do Kolegium Regionalnej Łby Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie
14 dni od dnia doęczeńa uchwały.
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