
Składuorzckająceg"o.H;lx*łllr'1,'3ffi unkowe jweWrocławiu
z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie opinii o moźJiwości sfinansowania deficynr budzetu gminy Marrciszów
pIzedstawionego w uchwale Rady Gminy Marciszów nr XLV/228/17 zdnla 28 grudnia 2aI7 r,

w sprawie uchwały budżetowej gmrny Marciszów na rok 2018.

Na podstawie afi. 246 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publiczrrych Pz. U. z
2017 r., poz.207Ą, w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 październtka 1992 r. o regionalnych
izbach obrachmkowych (Dz. U. z 201,6 r., poz. 561_) oraz zaru,ądzeńa nr 4lI7 Prezesa Regionalnej
Izby Obrachmkowej we \Mrocławiu z dnia 2]. marca 2017 r, w sprawie wyznaczeńa składów
orzekających i ich przewodnicących, zF zmianami, Skład Ołzekający Regionalrrej Ińy
Obrachunkowej \{e \Mrocławiu w osobach: Elżbieta Piekarska - Przewodnicząca, Donota
Pierzykowska - CzłoneĘ Arkadiusz Babczuk - Członek,

wydaje opinię pozytywną

o możliwości sfinańsowańa deficytu budżetu gmin} Marciszów przedstawionego w uchwale Rady
Gminy Marciszów nr XLY1Z2B/I7 z dńa 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały bur]żetowej gmlny
Marciszów na rok 2018.

uzasadnienie

Zgodnie z art. 246 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finarsach publiczrrych @z.IJ. z
2017 r., poz, 2077, dalej - ufp), regionalna izba obrachunkowa na podstawie uchwaĘ budzetowej
przedstawia opińę w sprawie możliwości sfilansowania deficynr przedstawionego przez jednostkę
samorądu terytorialnego. W wydanej opinii regionalna żba obrachunkowa ocenia możliwość
sfinansowania deficynr wskazanymi źódłami jego finansowania oraz ich vpływ na kształtowanie się
dłu gu jednostki s amorządu terytorialne go.
Skład Orzekający na podstawie przedłożonej w dniu 1_1_ stycznia 2018 roku uchwały Rady Gminy
Marciszów w XLY/22B1I7 z dnia 28 grudnia 2017 r, w sprawie uchwały budżetowej gmlny
Marciszów na rok 20],B stwierdził, co następuje.
W budżecie gminy na 20]_B rok zaplanowano:
1. dochody w wysokości - 2L379.339 zł, z tego:
- dochody bieżące - 17,798.372 zł;
- dochody majątkowe - 3.780,967 ń;
2. wydatki w wysokości - 25.061.254 zł, ztego:
- wydatki bieĄce - 1,6.248.787 zł;
- wydatki majątkowe - 8.812.467 zł;
3. deficyt budzetu - 3.48]_.9]-5 zł;
4. przychody z tytułu kredytów długoterminoĘvch - 4.300.000 zł:
5. rozchody ztytułu spłary kredytów ipożyczek- B1B.OB5 zł.
Zaplanowany deficyt budżetu w kwocie 3.481.915 ń zostańe sfinansowany przychodami
pochodzącymi z planowanych do zaciągrrięcia kredytów. Wymienione źródła sfinansowania deficytu
jest zgodne z afi.. 2I7 ust. 2 pkt 2 ufp.
Łączrrie z uchwałą budzetową została przekazana drogą elektroniczrrą uchwała nr XLY|221,1I7 Rady
Gminy Marciszów z dńa 28 grudnia 2077 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Marciszów, zawierająca plognozę lnvoty długu i jego spłaty w latach 2018 - 2a29, zktórej
wynika, że kwota długu rn końec 2018 rokuwyniesie 8.112.487,60 zł. Na kwotę długu składają się
kredyty i pożyczki długoterminowe zaciągrrięte w latach ubiegłych oraz kredyty planowane do
zaciągnięcia w 2018 roku. Jak wynika z przedŁożnnej uchwały w sprawie wieloletńej prognozy
finansowej w latach 2018 - 2029 relacje spłat zobowiązań finansovrych i kosztów ich obsługi, po
uwzględnieniu wyłączeń ustawowycĘ do planowanych dochodów ogółem spełniają lvymogl
określone w art. 243 ufp.
Niniejsza uchwała Składu Oruekającego, zgodnie z art. 246 ust. 2 ufp, powinna być opublikowana
pzez jednostkę samorądu terytorialnego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 wrześńa 200].
r. o dostępie do informacji publicznej @z.U. z 2aI6 r., poz. 1764, Dz.U. z 2017 r., poz. 933) w
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terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
Od niniejszej uchwały przysługuje zgodnie z art. 20 ust. 1- ustawy o regionalnych izbach
obrachunkowych odwołańe do Kolegium Regionalnej Łby Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie
14 dni od dnia doręczenia uchwały.
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