Uchwala nr II/3022017
Skladu Orzekaj4cego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroclawiu
z dnia 7 gmdnia 2017 r.
w sprawie opinii o pmjekcie uchwaly w sprawie wielolemiej prognory finansowej Gminy
Miejskiej Glog6w przedstawionym wraz z prujektem uchwaly budiltowej na 2018 rok
Na podstawie an. 13 pkt 12 i an. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 paidziemika 1992 r. o regionalnych
izbach obrachunkowych (Dz.U. z2016 r. poz.561) w zwiEzku z an. 230 !st. 2 pkr 1 i ust. 3 ustawy
z drua 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r' poz. 2077) oraz zan1dzenta
4/17 Prezesa Regionalnej lzby Obrachunkowej we Wroclawiu z dnia 21 marca 2017 roku w
sprawie wyznaczenia sktad6w orzrkajqcych iich pzewodniczqcych (ze zm.), Sklad Onekajqcy

ff

Regionalnej lzby Obrachunkowej we Wroclawiu,

w

osobach: Aneta Kieljan

'

przewoduicz4ca,

Tornasz Miskiewicz - czlonek, Maciej Cardas - czlonek,

wydaje opiniq pozytywnQ

o

pmjekcie uchwaly

w

sprawie wieloletniej prognozy finansowej Cminy Miejskiej Glogorv

przedstawionym wraz z projektem uchwaly budietowej rn 2018 rok.
Uzasadnienie

I ustaky z dnia 27 sierpnia 2009 r o finarsach publicznych
poz. 2077) - dalej ,,u.f.p.", pmjekt uchwaly w sprawie wieloletniej progmzy
zmiany zarz4d jednostki samon4du terytorialne8o przedstawia wraz z projektem

Stosownie do art. 230 ust. 2 pkt

z 2017 t.
finansowej lub jej

(Dz.lJ.

uchwaly budirtowej regionalnej izbie obrachunkowej - celem zaopiniowania.
Zgcd e z dyspozycjq wynikajqcq z ww. przepisu Prezydent Miasta Glogowa, zarz4dzeniem
21712017 z dnia 14 listopada 2017 r., pnedloiyl w dniu 15 listopada 2017 r. Regionalnej Izbie

it

Obrachunkowej we wroclawiu projekt uchwaly $' sprawie przyjqcia wieloletniej progrozy
finansowej Gminy Miejsklej Glogow (w formie dokumentu elektmnicznego).
Badajqc pzedlo2ony projckt uchwaly pod',rzglqdem zgodno5ci z plawenr, Sklad Onekajqcy
stwierdzil, ie wieloletniq prognozQ finansowQ r,rraz z pmgnoz.l kwoty dlugu sporz4dzono na lata 20182038, co spelnia \./ymogi art. 227 uf.p. Dla kaidego roku wieloletniej prognozy finansowej okre(lono
wielkoici, o kt6rych mowa w an. 226 ust. I u.f.p. Planowany wynik bud2etu na 2018 mk i z\.{iQz.rne
z dm kwoty pzychod6w i rozchod6w oraz dlugu jednostki sq zgodne z wano(ciami wynikajqcymi
z projektu uchlraly budietowej na 2018 rok, stosownie do przepis6w an. 229 u.f.p. We wszystkich
Iatach objqtych prognozq zostal zachowany wymog an. 242 ust. I u.f.p. w zakresie wielkoSci
dochod6w biei4cych i wyda*6w bieQcych budi:etu. Dla przedsiqwziqi ujqtych w wieloletniej
pmgDozie finarsowej podano informacje i wielkoSci wskazam w art. 226 usr. 3 u.f.p. Zproponowane
w projekcie uchwaly upov"ainienia do zaciqgania zoborri4z:ri znajdujq umocowanie w art. 228 u.f.p.

W

zalqczniku

nr 3 do

projektu uchwaly przrdstau'iono objainienia wielko6ci pzyjqrych

w wielolemiej prognozie finarEowej (wymdg an. 226 ust. 2a u.f.p.).
Z wielkoici budietowych przedstawionych w wielolemiej prognozie finarrowej wynika, ie Crnina
planuje zaciqganie nowych zobowi4zarl zaliczanych do dlugu publicznego w wysokoSci 30.000.000 zl
w 2018 r., 17.700.000 d w 2019 r. i 25.900.000 zl w 2O2O r. Na koniec 2018 r., po zaciEgnieciu
planowanych zobowiqzaf oraz splacie czq6ci dlugu, zadluienie Cminy wyniesie 150.943,583 zI, a w
latach 2019 i 2020 wzro6nie do kwoty odpowiednio 158.837.043 zl i 173.787.L13 d. Kwota dlugu, w
porownaniu do planowanych dochod6w ogolem w latach 2018-2020, w_vniesie zatem: 47,01olo,
52,087o i 56,07%. W latach 2021-2038 pzewiduje siq stopniowE splatQ dlugu finansowan4 z
pmgnozowanych w tych iatach nadwy2ek budieru. Gmina posiada r6wni€2 niewymagalne
zobowiqzania z rytulu ud eionych porqczen.
W 2018 r. lqczna kwota splat zobowiqzari finansowych (rozchody) wraz z wydatkami na obslugq
dlugu z tyulu odsetek oraz potencjalnq splatq zobo\.viqzai rynikajqcych z udzielonych porqczeir
zostala zaplanowana w wysokoSci 6,22% planowanych dochod6w, przy dopuszczalnym wskainiku
obciEienia budhtu splatq zadluienia, ustalonym zgodnie z an. 243 u.f.p., wynoszqcym 11,55%.
Z pzedstawionych w prognozie wielkosci budirtu wynika, ze w latach 2019-2038 planowany w
kaidym roku wskainik spiaty dlugu mwnie2 nie przekroczy dopuszczalnego indy'widualnego
wskainika splaty, obliczonego zgodnie zasadami okreilonymi w an. 243 u.f.p.

2

n'iniq pozyrywn4 o pmjekcie
Biorqc pod uwagq pohY2sze, Sklad Orzekajqcy P9'q*Yif wyda6
Gloe6w'
Mie.iskiq
fi"totui"iej progrozy firarsbwej Gnuny
,.f'r.,.fy-'r"pir.ri"
--'
"zs0',it' r u f p , podiega p'uiit"t';1 przez.jednosdtq lalorzady
rli,i.irri opinia, zgodnie i in
2001 r' o dostqpie do inlormacji
,.*oiiuli,.* na zaiadich okreilonych * "tu*it i ania s *rzeSniaotrzwnarua'
pu6licznel @2. U. z 2016 r. poz. I764) w terminie 7 dni od-dnia JeJ
o.regionalnych izbach
zgodnie z ?fl 29.uir.t
Od niniejszej ucnrvaty pzysluguje,
"o*y
'odwolanie 'do Kol"g'urri Regronalnej
Izby Obrachunkowej we Wroclawiu w
oU.u.iunt o*y'.n,
terminie 14

dii

od dnia dorqczenia uchwaly.
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