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wyznaczenia składów
sprawie
Reg:on:ile; lzbr ob'raclurkóriej z dnra 2l n'lu1-cu 2Ol7 r. w
ch. ze zmianamt, Skład órzekający Regionainej Izby
ci_zekajac., c_l i ich p;zerr-odniczącr
-osobach:
Ąrkadiusz Babczuk _ Zastępca PrzervodnicząCego,
obiacnurkolre1 rie \r-iocła,,rju. tr
_

\a

pois::-,rl€

Dorota Pjetrzr koriska _ Członek. Elzbieta Piekarska
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rvydaje opinię poz}tFvną

Lubawka na lata żOlB,2032,
o projekcie uchwały w sprawie lvielo}etniej pr6gnozy finansowej riny
201B rok,
na
przeclstawio nymwłaz'zfrnl.tnt.- uchwały budżetoriej gmin},, Lubarvka

uzasadnienie
publicznych (Dz,U, z
Zgodńe z art.23O ust. 2 ustawy z dńa 27 sierpnia 2009 r. o finansach
terytońalnego (ivójt, burmistrz,
2OI7 r., poz.2077' ia"i.: _ ufp)'zarząd,jednostki_samorządu
prognozy finansowej lub jej zmianY
prezl,clent) przedkłaja nr*u, u.nńły w'spiarvie rrieloletniej
izbie obrachunkowej,
\\|raz zprojektem uchwały budżetowej o.gunb-i stano\\]ącemu-oiaziegior-ralnej
izba obrachunkowa
iegionaina
ufp
celem zaopiniowania. Stósownie do posńnowień art. 230 ust. 3
lub jej zmiany,
finansowej
rwdaje opińę do projektu uchwały_ w spraw]e u,ielo1eniej prognozy
uwzględńeniem zapewnienia
przeclstawronego wlaz z projektem uchwaĘ budzetorvej , ze sr,ciegó\nym
budzetów w następnych
przestrzegańa przepisów urru1!,y dotyczących uchr,,aiarua i lr1,'kon}lvańa
iatach, niktór.'ru.iągnięto i planuje się zaciągnąć zobolriązania,
iistopada 2017 roku w sprawie
Burmistrz Miasta Lubawka zarządzeniem nr"tdzlz 077 z dnia 14
przedstawił Regionalnej
Lubawka
przedstawienia projektu wieloletńej prognozy frnansorr,ej Gminy
finansowej Gminy
prognozy
Izbie obract-,unlowó ńo;.łt ,_,ct-uły *"rp.iouie przyjęcia wietóletniej
lzby 15 listopada
zej
ttrtejs
dó
Lubarvka. zarrąclzeie w fonr,,ie clokumentu elektróniiznego lvpłynęło

3iiJr'BT;*ający w wyniku oceny

plognozy
przedłozonego projektu uchwały w sprawie wieioletniej

finansowej stwierdził, co następuje.
na lata 2018 - 2032,co
l. Wieloletńą progilozę finansową w)|azZprognozą kwoty długu sporządzono
określonol,vielkości, o których nowa
spełnia wymogi afi.22i ufp. W łizaym rot<uóulęiy* p.ÓgnoĄ
w prognozie waności,
rv an. 226 ust, 1 ufpiraz oołączono ób;uś.,i.n a piźyęiych
i rozchodów budzetu
2. Ujęte w prognozie rTa 201'8.o1 łwo§T".nóq*'*v.a.,ł"*Iprzychodów
rok 2018, co spełnia
na
oraz clługu są zgodne z kwotami ulętymi w projekcie uóhwały budżótowej
wymogi art. 229 ufp.
ań. Z42 ufp w zakresie wie}koŚci
3. W ]atach objętych prognozą zachowano ryTóe określorryW
clochodów biezących
dochody biezące.

i wydatków u,"zą§cn ui,azń. zródłeń finansolvańa wydatków biezących

są

i pozyczek oraz emisji papierów
4. planowana w 2018 roku kwota przychodów z §,tułu kredytów
Ż tyrułu sPłatY rat kredYtów i
wańościołvychwynosi 6.B5B.B31,0b Źł ń, u wielkośćrozcńodów
długu ńa |op,g 2018 roku wynosi
pozyczek stanowi kwotę 3.g7g.614,00 zł. i,rogn9zorvlla kwota
2032 roku. W lańch 201B - 2032 reiacje łącznej
15.101.631,oo ,ł. spłaię
^ał.,z.rr,u'prunu;.;liJ"
w tych latach odsetkami do
kwoty przypaclających spłat ratkredytów'i pożyczek wraz z należnymi
pr".Jr"rv.ł, aotł,oaO* bgółem budzitu spełńają ouy*9ą art, 243 ufp, afi, 22B ust, 1 ufp,
mowa w
5. W projekcie uchwały zamieszczono_up-o'ważni.i3", " Ęry.n
dla kazclego Przedsięwzięcia dane i
6. W załączniku nr 2 do projektu u.niuly oii.ślonoodręUnie
informacjÓ, o których mowa w art. 226 ust, 3 ufp,
wielkoŚci PrzYjętYch w
7. w załącznikrr nr 3 do projektu uchwały przedstawiono objaŚnienia

wieloletniej prognozie finansowej, stosownie do przepisów ań. 226 ust. 2a ufp.
Opinia - zgodnie z art. 230 ust. 3 ufp - podlega publikac ji przezjednostkę samorządu terytorialnego
na zasac]ach określonych r,v ustałvie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.
Dz"U. z 2016 r", poz. 7764, Dz.U. z 2017 r., poz.933) w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

Od ńniejszej uchwały przvsługuje zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach

obrachunkowych odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby ObrachuŃowej we Wrocławiu w terminie
14 dni od dnia doręczenia uchwały.
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