U C H W A L A Nr 11-00312-115/13
Skladu Orzekaj^cego Regionalnej Izby Obrachunkc
w Bialymstoku z dnia 12 czerwca 2013 r.
vv sprawie wyrazenia opinii o prawidiowosci planowanej kwoty diugu oraz w sprawie
mozliwosci sfinansowania deficytu budzetowego gminy Bocki na 2013 rok
Na podstawie art. 13 pkt 10 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 r.
0 regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U . z 2012 r.. poz. 1113), art. 230
ust. 4, art. 246 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pozn. zm.) oraz Zarz^dzenia Nr 5/11 z dnia 3 pazdziernika
2011 r. Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Biatymstoku w sprawie wyznaczenia
skladow orzekajqcych i ich przewodnicz^cych dzialajqcych w siedzibie RIO w Biatymstoku
1 Zespolach Zamiejscowych w Lomzy i Suwalkach
Sklad Orzekajacy w osobach:
Marcin Tyniewicki
Katarzyna Gawrohska
•loanna Salachna

- przewodnicz^cy
- czlonek
- czlonek

opiniuje pozytywnie
1. mozliwosc sfinansowania deficytu budzetowego na 2013 rok ustalonego uchwala
Rady Gminy Bocki Nr XX/139/13 z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie zmian w budzcci'-'
gminy na roi; 2013;
2. prawidlowosc planowanej kwoty diugu w odniesieniu do ustawowych limitow
zadluzenia, wynikajqcej z zaci^gni^tych i planowanych zobowiazah, o kiorych mowa
vv art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pozn. zm.), ustalonq uchwalq Rady Gminy Bocki
Nr XX/138/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bocki na
lata 2013-2016 wraz z prognozy kwoty diugu i splat zobowiazah na lata 2013-2022.

UZASADNIENIE
Rada Gminy Bocki uchwalq Nr XX/139/13 z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie zmian
vv bud/ccie gminy na rok 2013 zwi^kszyla deficyt budzetowy o kwot? 1.700.000 zl. W wyniku
dokonanych zmian podstawowe wielkosci budzetowe ksztaltuj^ si? nast^puj^co:
- dochody ogolem ~ 13.455.739 zl, w tym: dochody biezqce - 12.956.342 zt, dochody
majatkowe-499.397 zt;
- vvydatki ogolem - 17.457.423 zt, w tym: wydatki biezqce: 12.658.485 zt, wydatki
majatkowe-4.798.938 zl;
- planowany deficyt budzetowy - 4.001.684 zt.
Zgodnic z § 10 ust. 1 pkt 3 ww. uchwaly deficyt zostanie sfinansowany przychodami
pochodzacymi z nast^puj^cych zrodet:
1) pozyczka na finansowanie zadah realizowanych z udzialem srodkow pochodzqcych
z budzetu Unii Europejskiej w kwocie 1.630.000 zl,
2) vvolne srodki w kwocie 671.684 zt;

3) sprzedaz papierow wartosciowych - obligacji w'yemitowanych przez jednostk?
w kwocie 1.700.000 zl.
Wskazane zrodla pokrycia deficytu
zgodne z art. 217 ust. 2 pkt 1, 3 i 6 w zw.
z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pozn. zm., powoiywana dalej jako u.f p.).
Ze wzgl^du na diugoterminowy charakter planowane do zaci^gni^cia zobowi^zania. tj.
pozyczka oraz emisja obligacji, b^d^ mialy wptyw na wysokosc dtugu gminy. Na podstawie
zmienionej uchwaly Rady Gminy Bocki Nr XX/138/13 z dnia 16 maja 2013 r. Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2013-2016 wraz prognozy kwoty dtugu i splat zobowiazah na
lata 2013-2022, ustawowe wskazniki zadiuzenia przedstawiaj^ si? nast?pujqco.
Przcwidziane na rok 2013 wskazniki globalnego zadluzenia oraz splaty rat krcdytow
i pozyczek wraz z odsetkami, o ktorych mowa w art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z pozn. zm.) w zw. z art. 121 ust. 8
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzaj^ce ustaw? o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z pozn. zm.) nie przekraczaj^ ustawowych limitow. Po
uwzgl^dnieniu wylqczeh, wyniosq one odpowiednio- 7,19 % oraz 31,62%.
Z kolei prognozowane zadtuzenie w okresie 2014-2022 nie spowoduje przekroczenia
dopuszczalnego wskaznika sptat zobowiqzan, o ktorym mowa w art. 243 u.f.p.,
obowi^zujcjcego pocz^wszy od uchwat budzetowych podejmowanych na rok 2014 i lata
nastepne. Oczywiscie przy zalozeniu, ze kwoty dochodow (w tym docliodow biezacych) oraz
wydatkow biezacych zostan^ osi^gni?te w prognozowanych wysokosciach. W swietle
powoiywanej Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Bocki wydaje si?, ze wielkosci te
zostaty zaplanowane realistycznie i utrzymaj^ si? na stabilnym poziomie, tym bardziej, ze
dochody ze sprzedazy majqtku iiastqpi^ tylko w roku 2013, a kolejnych latach nie przewiduje
si? uzyskania zadnych wptywow z tego tytutu.
Bioruc powyzsze pod^ujvag? Skiad Orzskaj^ci' wydal opinie poxvtywnsj w />ikrc,sie
mozliwosci sfinansowania deficytu budzetowego uchwalonego na 2013 r. oraz prawidlowosci
planowanej kwoty dtugu gminy Bocki.

POUCZENIE
Od opinii wyrazonej w niniejszej uchwale sluzy prawo do wniesienia odwolania do
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Biatymstoku w terminie 14 dni od daly jej
otrzymania.

