
Uchwała nr VIIU41!201B
Skladu Orzekającego Regionalnej Ińy Obrachunkowej we Wrucławiu

z dnia 13 grudnia 2018 r.

w spnwie opinii o projekcie uchwaływ sprawie wielolenriej prognoryfinansowej Gminy
Martiszów na lata 2019-2028, przedstawionym wTaz z projektem uchwaly budżetowej Gminy

Marciszów na 2019 rok

Na podstawie art. 13 pkt 1-2 ustawy z dnia 7 paździemika 1992 roku o regionalrrych izbach
obrachunkowych (Dz.U. z 201,6 r., poz. 561), w związku z art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 mku o firnnsach publicznych (Dz. U. z 2aI7 mku, poz. 2077 z p6źn. zrr") oraz zarządzrńa nr
4/1B Prezesa Regionalnej Izby ObrachuŃowej we Wrocławiu z dnia 28 marca 20]_B r. w sprawie
wyznaczenia składów orzekających i ich przewodnicących , Skład Ozekający Regionatnej lzby
Obrachunkowej we Wrocławiu, w osobach: Dorota Pienzykowska - Pzewodnicąca, Elzbieta
Piekarska - CzłoneĘ Joanna Stylska -Cżonek,

wydaje opinię pozytywną

o projekcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy firnrsowej Gminy Marcisńw na lata
2019-2028, przedstawionJrm wTaz z projektem uchwały w sprawie przedłozenia projektu budzetu
gminy Marciszów na 20]_9 rok.

uzasadnienie

Zgodńe z art. 23a ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publiczrrych (Dz.IJ. z
2017 roku, poz. 2a77, zwanej dalej - ufp) zarząd jednostki samorądu terytorialnego (wójt, burmistą
prezydent) przedkłada projekt uchwĄ w sprawie wielolenriej prognozy finansowej lub jej zmiany
wTaz z projektem uchwały budzetowej organowi stanowiącemu oraz regionalrrej żbie obrachuŃowej,
celem zaopińowania. Stosownie do postanowień art. 230 ust. 3 ufp regiona]na izba obrachunkowa
wydaje opińę do projektu uchwały w sprawie wielolenriej prognozy finansowej lub jej zmiany,
przedstawionego wraz z projektem uchwĄ budżetowej, ze szczngólltym uwzględnieniem zapewnienia
pzestnegania przepisów ustawy dotycących uchwalania i wykonywańa budzetów w następnych
latacĘ na które zaciągnięto i planuje się zaciągrąć zobowiązania.
Wójt Gminy Marcisńw zarządzeniem nr 95/18 z dnia 15 listopada 20]_B roku w sprawie przedłożenia
projektu wieloletrriej prognozy finansowej gmny Marciszów na lata 2019-2030 przedstawił
Regionalrcj Łbie Obrachunkowej we Wrocławiu pĄekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Marcisńw na lata 2019-2030.. Zarądzeńe w formie dokumentu
elektronicznego wpłynęło do trrtejszej kby 16 listopada 2018 roku.
Skład Ozekający w lvyniku oceny przedłozonego projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej stwierdził, co następuj e.
].. '1,leioletiiią prognoĘ finarsową sporzątizono na lata 2019 - 2030. Zgodńe z przepisem art. 227
ust. 2 ufp prostozę długu, stanowiącą część wielolemiej progrrozy firnrsowej sporądza się na okres
, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągąć zobowiązania. Zobowiązania gpmy wykazano do
2028 roku (spłata długu). Zatem w myśl wskazanego przepisu wielolenria prognoza finarsowa nie
moze wykraczać poza 2028 rok. W każdym roku objętym prognoą okreśIono wielkości, o których
mowa W art.226 ust. ]_ ufp.
2. Ujęte w progrrozie na 2018 rok kwoty w kwoty dochodów, wydatków i rozchodów budżBtu oraz
długu są zgodne z kwotami ujętymi w projekcie uchwały budżetowej na rok 2018, co spełlia wymogi
an. 229 ufp.
3. W latach objętych prognoą zachowano lvymóg określony w art. 242 ufp w zakresie wielkości
dochodów bieĘcych i wydatków bieżących budżBtu. Zródłem finansowania wyda&ów bieĄcych są
dochody bieĄce.
4. W 20t9 roku zaplanowano rozchody w kwocie 2.566.084,20 zł z tytułu spłaty kredytów i
pożyczek. W 2019 roku nie zaplanowano pzychodów zrnrronrych. Prognozowana kwota długu na
koniec 2019 roku wynosi 6.976.404,20 ż, której spłatę p}anuje się do 2028 roku. W latach 2019 -

2028 relacje łączrrej kwory przypadających spłat rat kredytów wraz 7 należnymi w tych latach
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odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu spełniają vrymogr art. 243 ufp.
5.W załączniku nr 2 do projektu uchwały przedstawiono objaśnieńa wielkości przyjętych w
wieloletniej progrrozie finansowej, stosownie do przepisów art.226 ust. 2a ufp.

Opinia - zgodnie z art. 23O ust. 3 ufp - podlega publikacji przez jednostkę samorądu
terytorialrrego na zasadach określonych w ustawie z dńa 6 wrześńa 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej( Dz,U. z 201_8 r., poz. 1330 i 1669 ) w termińe 7 dni od dnia jej otąlrnania.

Od niniejszej uchwały przysługuje zgodnie z art, 20 ust. ]_ ustawy o regionalnych izbach
obrachunkowych odwołanie do Kolegium Regionalnej Łby Obrachunkowej we W'rocławiu w terminie
14 dni od dńa doręczenia uchwały.
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