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Uchwała nr VIII/8/2019
Składu Orzekającego Regionalnej lzby Obrachunkowej we Wrocławiu

z dnia 31 stycznia 2019 r.

w spmwie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu pnedstawionej w uchwałach Rady
Gminy Marcisńw z dnia 27 grudnia 2018 roku nr IIV10/18 w sprawie prryjęcia wieloletniej

prognozy finansowej Gminy Marcisńw oraz nr IIU15I1B w sprawie uchwały budzetowej gmlny
Marcisńw na rok 2019.

Na podstawie art. 230 ust.4 ustawy z dńa 27 sierpnia 2009 mku o finarsach publiczrrych (Dz.U.
z20l7 roku, poz. 2077 zpóźn. ul.) w związku z art. 19 ust,2 ustawy z dnia 7 października ].992
roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 561 i z 2018 r. poz. 994 ) oraz
zau,ądzertta nr 4l1B Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wmcławiu z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie wyznaczenia składów orzekających i ich przewodnicących , Skład Orzekający
lggolaĘęj _Łby Obtłchunkolqęj we Wroeławiu, w osobach: ,Dorota Pietrzykounka _=

Przewodńcząca, Elżbieta Piekarska - Członek, Joanna Stylska -Cżonek,
wydaje opinię pozytywną

o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Gminy Marcisńw z
dńa 27 grudnia 2018 roku nr III/1011B w sprawie przyjęcia wieloletniej plognozy finansowej Gminy
Marciszów oraz nr IIV15/1B w sprawie uchwĄ budzetowej gniny Marciszów na rok 2019.

uzasadnienie

Obowiązek przedstawienia przez regionalą żbę obrachunkową opinii o prawidłowości
planowanej kwoty długu na podstawie pruyjętej przez jednostkę samorądu terytorialrrego wieloletniej
prognozy finansowej oraz uchwały budżetowej wynika z art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 t, poz. 2077 z późl: zm,), dalej - ufp, Podstawą
wydania opinii jest ocena prawidłowości planowanej kwoty długu, a w szczególności poziomu
kształtowania się wskaznika zadłuzeńa w okresie spłary długu.
Na podstawie pruekazanej drogą elektroniczrą w dniu 03 stycznia 201_9 roku uchwĄ Rady Gminy
Marciszów nr IIV10/1B w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marcisńw oraz
przedłożonej w dniu 04 styczrria 2019 roku uchwały Rady Gminy Marcisńw nr IIV15/1B w sprawie
uchwĄ budzetowej gminy Marciszów na rok 2019 Skład Orzekający stwierdził, co następuje:
]_. Meloletńą prognozę finansową wrazz progloą kwoty długrr sporądzono na lata 20].9-2028, co
spełnia !rymogl art. 227 ufp. W każdym roku objętym prognozą określono wielkości, o których mowa
W art. 226 ust.1 ufp.
2. Ujęte w prognozie na 20]-9 rok kwoty wyniku, przychodów i rozchodów budżetu oraz długu są
zgodne z kwotami ujętynn tv uch,arale budżetołĄ na rok 2019, cc spełnia wymogl art. 229.irfp.
3.Z uchwały w sprawie wieloleuriej prognozy finansowej Gminy Marciszów, zawieĄącej prognozę
kwory długu i jego spłaty w latach 2019-2028 wynika, żre w 20L9 roku oraz w kolejnych latach
objętych prognoą ńe zaplanowano przychodów zwrotnych. Planowane w 20]_9 roku rozchody z
rytułu spłaty kredytów i pożyczek stanowią kwotę 2.566.084,20 ż. Kwota długu na koniec 2019 roku
wyńesie 6.976.404,20 ż. Wskaznik planowanej łącznej kwory przypadających do spłaty w roku
budzetowym rat kedytów wraz z należnymi odsetkami, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, do
planowanych na 20]_9 rok dochodów wynosi 4,22o/o i nie pruekracza wskaźnika obliczonego na
podstawie art.243 ust.]_ ufp wynosącego 9,31o/o.

5. Z przedłożonej prognozy wynika, że spłata długu nastąpi do 2028 roku. W latach 2020-2028
obliczone na podstawie prognozowanych wielkości relacje spłat zobowiązań finansowych i kosztów
ich obsługi, po uwzględńeniu ustawowych wyłączeĄ do planowanych dochodów ogółem nie
przekraczają indywiduahych wskaźników dopuszczalrrego poziomu obciązenia budzetu, obliczonych
zgodnie z art. 243 ufp.
Opinia - zgodnie z art. 230 ust.4 ufp - podlega publikacji przez jednostkę samorądu terytorialnego
na zasadach okreśIonych w ustawie z dńa 6 wrześńa 2001 r. o dostępie do informacji pub[cznej
(Dz.U. z2OIB r,, poz. 1330 i 1669 ) w termińe 7 dń od dńa jej otrzymania,



2

Od niniejszej uchwĄ przysługrrje zgodnie z art. 20 ust. ], 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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