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Uchwała nr VI/132/2018
Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 14 grudnia 2018 r.
w sprawie opinii o mozliwości sfinansowania deficytu budŻetu GminY Lubawka
p.r.drtu*ionego w projekcie uchwały budżetowej na 201,9 rok.
podstarrie ań. 246 ust. 1 usta\ly z 27 sierpńa 2009 roku o finansach publicznYch (Dz.U" z
]r,]l- roku. poz.2077 zpoźn. zm.), \r,związku z art. 19 ust. 2 usiawy z dnia 7 Paździemika 1992 roku
: :.i,_,,:a]nvch izbach obrachuŃorrr.ch (Dz.U. z 2016 roku, poz. 561) oraz zarądzeńa nr 4lIB
? ::-s. Ra*_olalnej ]zbr ObrachuŃorvej rr,e \Ąlrocłauiu z dnia 28 marca 2018 r. w sPrawie
....-".-:::z.: J s^łaióri o:zekajacrch i ic|L przeriodniczącvch, Skład Orzekający Regionalnej IzbY
i] _::,:u:^.,,lil i13 \r:ocłair-lń.-rr] osobach: Ąrkadiusz Babczuk - Przerr'odnlcąC}', Elżbieta Piekarska
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\tJ,daje opinię poz}§\{ną

o mozliwości sfinansowania deficyru budzetu Gminy Lubawka pruedstawionego w projekcie uchwałY
budzetowej na 2019 rok.

uzasadnienie
z a::. ]-16 ust. 1 usta\rr z drua 27 sierpnia 2009 loku o finansach publiczni'ch (Dz.U. z
zm.) (dalej _ ufp). regona}na izba obrachuŃorva na podstarr-ie plojektu
]__- :Óku. poz. 20-- zpoźn.
'
uc:\\ ał\- budzeloriej przedstarria Ópruę \\, sprarr,ie mozlirvoŚci sfinansorvania deficYtu
przedstir*ion.go poÓ. jednostkę ,unrórządu ter;.torialnego, W wl,danej opinii reglonalna izba

Zq;:re

obrachuŃo\\,a ocenia rnozlirvość sfinansorvania deficytu llskazanymi zródłamr jego finansov'ańa
oraz ich rrpłlrv na kształtorvanie się długu jednostki samorądu terytorialnego.
projekt uchivały budzetowej Gmlny I-ubawka na 2019 rok Bunnistrz Miasta Lubawka PrzedłozYł
Regonalnej Łbie obrachunkowej we Wrocławiu zarządzeńem m 209l20IB z dnia 14 listoPada 2018
15
rok*u w,p.i-i. projektu uchwały budzetowej Gminy Lubawka na rok 2079. 7arądzeńe wPłYnęło
listopada 2018 roku. W projekcie budżetu na 2019 rok zaplanowano:
1. dochody w wysokości - 41.038.585,00 zł
Z tego:

- dochody biezące - 40.B09.585,00 zł
- dochody majątkowe - 229.000,00 zł
2, wydatki w wysokości - 45.162.583,00 zł
Z tego:

- wydatki bieżące - 36.362.000,00 zł
- lłrydatki majątkowe - B,B00.5B3 zł
3. deficr t budzetu - 4.123.99B,00 zł

4, przychody w rłysokości- 6.609.798,00 ż, w tym z tyfułu:
- kredytu długoterminowego - 3.0B0.000,00 z-ł
- emisji papierów wartościowych - 3.529.798,00
s. ,o"Ćnóay z tytułu spłaty kródytów i pożyczek w łącznej wysokości - 2.485.800,00 zł

ż

Z_aptanowany Óeficyt'buóżetu w kwoiie"4.]_23.998,0O zł, zgodńe z postanowieńami § 2 ust.
p.Ó;*ktu ucńwały budzetowej, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu klędyr] długotermin9Ye_qo
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papierów wartościowych(1.043.998 zł). Wymienione zródła
sfinansowańa deficytu są zgodne z afi" 217 ust. 2 pkt 1 i 2 ufp.
Łącznie z projektem ucńwały budżetowej przedłożony został projekt wieloletniej PrognozY
wyryka,
finansowej, zawierający p.ognoŹę kwoty dłu§u i jego spłaiy w łatach 2OI9 - 2033, z której
kredyty
się
składają
długu
kwotę
ż,
Na
ze kwota óiugu nu iońó zois róku w}ńesió rs.ggs.z9g,Ob
takŻe
a
zaciągnięcia,
do
PaPiery
i pozyczki zailągnięte w latach popr".Óń.h oraz kredyty planowane
wYnika z
Jak
wyemitowania.
do
pfanowane
o.al
poprzednich
titact
w
,}*u.ito*ane
ń.tóś.io..
-p.ognory_
finansowej w latach 2019 - 2033 relacje spłat
przedłożonego projektu wieloletńej
iobowiązańji**olryvlh i kosztów ńt otiłrgi do planowanych dochodów ogółem spełniają W-vmogl
is.Óao.ooo,oo

zł) oraz eńsji

określone w art. 243 ufp.

NiŃejsza uchwała Składu Orzekającego, zgodnie

z

art. 246 ust, 2 ufp, powinna być opublikowana
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dńa 6 wrzeŚnia 2001
1669) w termińe 7 dń od dnia

przez jednostkę samorządu tery-torialnego na zasadach określonychw ustawie z

Ó dostępió do informacji publicznej (Dz,U. z2O1,B
otrzymania.
1ej

ioku

r,,poz.1330 i

art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnYch izbach
obrachuŃorr}ch odwołarue do Kolegium Regionalnej Łby ObrachuŃowej we Wrocławiu w terminie
1j dn od dnia doręczenra uchlr-ałr-,
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nińejszej uchwały przvsługuje zgodnie
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