Uchwała nrWl6l2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 17 stycznia 2020 r.
w sprawie opinii o możliwoŚci sfinansowania deficytrr budzetrr Gminy Lubawka
pnedstawionego w uchwale Rady Mejskiej w Lubawce nr XV/103II9 z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubawka na rok 2020.
Na podstawie aft. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpńa 2009 r. o finansach publicznych (Dz.IJ. z
2019 r. poz. 869 z późn zm.), w ,nviązku z art. ]-9 ust. 2 ustawy z dńa 7 paździemlka 1992 r. o
regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz, 2137) oraz zarądizenia nr 4/1B Prezesa
Regionalnej Łby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 28 Inarca 2018 r. w sprawie wyznaczeńa
składów orzekających i ich przewodńcącycb Skład Orzekający Regionalnej Łby Obrachunkowej
we Wrocławiu, w osobach: Arkadiusz Babczuk - Przewodnicący, Elżbieta Piekarska - Cżonek,
Dorota Pietrzykowska - Cżonek,

wydaje opiŃę pozytyv{ną

o mozliwoŚci sfinansowania deficytu budżetu Gminy Lubawka przedstawionego w uchwale Rady

Miejskiej w Lubawce nr XV/103/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budzetowej Gminy
Lubawka na rok 2020.
uzasadnienie

Zgodnie z art. 246 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicanych (Dz.lJ. z
2019 r. poz. 869 z późn zm.) (dalej - ufp), regionalna izba obrachuŃowa na podstawie uchwały
budżetowej przedstawia opińę w sprawie możliwościsfinansowańa deficynr pruedstawionego przez
jednostkę samorądu terytorialnego.
W wydanej opińi regionalna izba obrachunkowa oceńa mozliwośćsfinansowańa deficyrrr
wskazanymi źódłami jego finansowania oraz ich łvpływrn kształtowańe się długu jednostki
samorądu terytorialne go.
Skład Orzekający na podstawie przedłożonej 30 grudnia 20].9 roku uchwały Rady Miejskiej w
Lubawce nr XV/103/19 z dnia 1-9 grudnia 20]"9 r. w sprawie uchwały budzetowej Gminy Lubawka na
rok 2020 snvierdził, co następuje.
W budzecie Gminy Lubawka na 2020 rok zaplanowano:
1. dochody w wysokości - 43.036.601,00 zł
ztego:
- dochody bieżące - 42.515.930,00 ż
- dochody majątkowe - 520.671,,00 ń
2. wydatki w wysokości - 44.003.60].,00 zł
ztego:.
- wydatki biezące - 41,.225.853,00 ń
- wydatki majątkowe :.2.777.748,00 ń
3. deficyt budżetu - 967.000,00 zł
4. przychody z tytułu :
- pożycili - 350.000,00 zł,
- wolnych środków, o których mowa w aI,t.217 ust. 2 pkt 6 ufp - 1.117.000,00 ż,
5. rozchody z tynrłu spłaty kredytów i pozyczek w łącznej wysokości - 500.000,00 ż
Zaplanowany deficyt budżetu w kwocie 967.000,00 ń, zgodńe z postanowieniami § 2 ust. 2 uchwały
budzetowej, zostanie sfinansowany przychodami z tyhrłu wolnych środków, o których mowa w art.
217 ust. 2 pkt 6 ufp oraz przychodami z tytułu poĘczl<t. Wlrmienione źłódłasfinansowania deficytu
są zgodne zart.2L7 ust. 2 ufp.
Łącznie z uchwałą budzetową przedłozona została uchwała Rady Miejskiej w Lubawce nr XY1I02/I9
z dnia 19 grudnia 20].9 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka, zawieĘąca
prognozę kwoty długu i jego spłaty w latach 2020 - 2032, z której wynika, że kwota długu na koniec
2020 roku wyniesie I1.994.879,9'J, 7}. Na kwotę długu składają się dotychczas zaciągnięte kredyry i
pożyczl<l oraz wyemitowane papiery wartościowe, a takze pożyczka planowana do zaciągnięcia w
2020 roku. Jak wynika z wieloletńej prognozy finansowej w latach 2020 - 2032 obciązeńa kolejnych

,2
budzetów spłatą zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi nie przekraczają dopuszczalnych
poziomów wyliczonych zgodnie z art. 243 uĘ.
Niniejsza uchwała Składu Orzekającego, zgodnie z art. 246 ust. 2 ufp, powinna być opublikowana
przez jednostkę samorządu terytorialnego na zasadach określonychw ustawie z dnia 6 września 200].
r. o dostępie do informacji publicarej (Dz. U. z 20L9 r., poz. 1429) w terminie 7 dni od dńa jej
onzymania.
Od niniejszej uchwały przysługuje zgodńe z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach
obrachunkowych odwołanie do Kolegium Regionalnej Łby Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie
14 dni od dnia doręczenia uchwały.

