URZAD GMINY BOCKI
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opinii o projekcie uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Bocki na lata 2014-2017 wraz z prognozy diugu i splat
zobowiqzan na lata 2014-2022
Na podstawie art. 13 pkt 12 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. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.
poz. 885 z pozn. zm.) oraz zarz^dzenia Mr 5/11 z dnia 3 pazdziernika 2011 r. Prezesa
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bialymstoku w sprawie wyznaczenia skladow
orzekaj^cych i ich przewodnicz^cych dzialaj^cych w siedzibie RIO w Bialymstoku
1 Zespolach zamiejscowych w Lomzy i Suwalkach

Sklad Orzekajqcy w osobach:
Marcin Tyniewicki
Anna Ostrowska
Joanna Salachna

- przewodnicz^cy
- czlonek
- czlonek

opiniuje pozytywnie
projekt uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Bocki na lata 20142017 wraz z prognozy kwoty dlugu i splat zobowiqzah na lata 2014-2022, wskazuj^c
jednoczesnie na wyst^puj^ce w tej uchwale uchybienia:
- niewlasciwe okreslenie poszczegolnych kwot splat rat kapitalowych oraz wykupu
papierow wartosciowych poczqwszy od roku 2014 wykazanych w kolumnie 14.1,
ktorych l^czna suma wynosi 6.055.000 zl, podczas gdy kwota dlugu na koniec 2013 r.
wykazana w kolumnie 6 wynosi 5.885.000 zl, wyniku czego powstaje
niedopuszczalna roznica 170.000 zl;
- brak uzasadnienia w objasnieniach do projektu uchwaly wzrostu dochodow ze
sprzedazy maj^tku w latach 2013-2015 z 10.750 zl do 100.000 zi, maj^c na uwadze
fakt, ze dochody te wplywaj^ na wskaznik splaty zobowi^zah, o ktorym mowa
w art. 243 u.f p., co stanowi naruszenie art. 226 ust. 2a u.f p. oraz wplywa na warunek
realistycznosci wieloletniej prognozy finansowej okreslony w art. 226 ust. 1 u.f p.
Uzasadnienie
Sklad Orzekaj^cy sfDrmulowal opinio o projekcie uchwaly w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bocki na lata 2014-2017 wraz z prognozy
kwoty dlugu i splat zobowi^zah na lata 2014-2022, zawartym w zarz^dzeniu wojta gminy
Bocki Nr 36/13 z dnia 8 listopada 2013 r. (wplyn^lo do RIO 12.11.2013 r.) oraz w oparciu
o projekt uchwaly budzetowej gminy Bocki na 2014 r. przedlozony zarz^dzeniem wojta
gminy Bocki Nr 37/13 z dnia 8 listopada 2013 r.
Generalnie opiniowany projekt spelnia wymogi okreslone przepisami art. 226-229
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U . z 2013 r. poz. 885

z pozn. zm., powolywana dalej jako u.f.p.), z zastrzezeniem uwag zawartych w sentencji
opinii. Wielkosci w nim zawarte
zgodne z projektem uchwaly budzetowej na rok 2014.
Bior^c pod uwag^ indywidualny wskaznik zadluzenia (splaty), o ktorym stanowi
art. 243 u.f.p., w okresie obj^tym Wieloletni^ Prognozy Finansow^ wraz z prognozy kwoty
dlugu i splat zobowi^zan, jego wartosci b^d^ ksztattowaly si^ w dopuszczalnych
granicach, w szczegolnosci w roku 2014 wyniesie 9,38% (przy ustalonym poziomie
minimalnym 6,22%), z kolei w roku 2022 wyniesie 10,12% (przy minimalnym
dozwolonym poziomie 5,04%).
Uwzgl^dniaj^c powyzsze, stwierdzonojak w sentencji.

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

Przewodnicz^cy Skladu^rzekaj^cego

