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Y N V, ^^Skladu Orzekaj^cego
Izby Obrachunkowej
'^°^Vlr^-(b:'^DZ2\W!WlAj y
w Bialymstoku z dnia 3 grudnia 2014 r.
w sprawie wyrazenia opinii o projekcie uchwaly budzetowej gminy Bocki na 2015 r.
oraz 0 mozliwosci sfinansowania przewidzianego w nim deficytu budzetowego
Na podstawie art. 13 pkt 3 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziemika 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 1113 z pozn.
zm.), 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.
U. z 2013 r., poz. 885 z pozn. zm.) oraz Zarzqdzenia Prezesa Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bialymstoku Nr 1/14 z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia
skladow orzekaj^cych i ich przewodnicz^cych dzialaj^cych w siedzibie RIO w
Bialymstoku i Zespolach zamiejscowych w Lomzy i Suwalkach
Sklad Orzekaj^cy w osobach:
Marcin Tyniewicki
Joanna Salachna
Anna Ostrowska

- przewodnicz^cy
- czlonek
-czlonek

opiniuje
1. pozytywnie: projekt uchwaly budzetowej gminy Bocki na 2015 r. wraz
z uzasadnieniem;
2. pozytywnie: mozliwosc sfmansowania deficytu przewidzianego w projekcie budzetu
gminy Bocki na 2015 r.
Uzasadnienie
Sklad Orzekaj^cy sformulowal opini? o projekcie uchwaly w sprawie uchwalenia
budzetu gminy Bocki na 2015 rok wraz z zal^cznikami i uzasadnieniem, przedlozonym
Zarz^dzeniem Wojta Nr 41/14 z dnia 7 listopada 2014 r. (wplyn^lo do RIO 12.11.2014 r.).
Pod uwag? wzi?to rowniez projekt uchwaly w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Bocki na lata 2015-2018 wraz z prognozy kwoty dlugu i splat
zobowi^zah na lata 2015-2022, zawarty w Zarzqdzeniu Nr 40/14 z dnia 7 listopada 2014 r.
Zgodnie z opiniowanym projektem podstawowe wielkosei budzetu gminy Bocki
w 2015 r. planuje si? w nast?pujqcych wysokosciach:
- dochody ogolem - 14.220.321 zl, w tym dochody biezqce - 12.156.781 zl, dochody
maj^tkowe - 2.063.540 zl;
- wydatki ogolem - 14.863.165 zl, w tym wydatki biez^ce - 12.222.463 zi, wydatki
maj^tkowe - 2.640.702 zl.
W zwiqzku z powyzszym nominalny deficyt budzetu gminy wyniesie 642.844 zl.
Jednakze biorqc pod uwag? fakt, ze dochody budzetowe w kwocie 232.926 zl, pochodz^ce
z Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarow Wiejskich przeznacza si? na splat?
pozyczek zaciqgni?tych na wyprzedzajqce finansowanie, deficyt faktyczny wyniesie
875.770 zl. Zgodnie z §4 projektu uchwaly zrodlem jego pokrycia maJ4 bye wolne srodki
jako nadwyzka srodkow pieni?znych wnikaj^ca z rozliczen kredytow i pozyczek z lat
ubieglych. Wskazane zrodlo finansowania deficytu jest zgodne z art. 217 ust. 2 pkt 6 w zw.
z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.

Dz. U . z 2013 r., poz. 885 z pozn. zm., powolywana dalej jako u.f.p.) i zostalo
uwzgl?dnione w planie przychodow i rozchodow (Zal^cznik Nr 3 do projektu uchwaly).
Przedstawiony projekt uchwaly budzetowej spelnia wymagania okreslone przepisami
art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258
u.f.p. Nalezy tylko wskazac na bl^d edytorski wyst^puj^cy w tytule Zarz^dzenia Nr 41/14
oraz w tytule projektu uchwaly. Bl^dnie w nich wskazano rok 2014, na ktory ma
obowi^zywac budzet, a powinien bye to rok 2015.
Zgodnie z przedlozonym projektem uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Bocki na lata 2015-2018 wraz z prognozy kwoty dlugu i splat
zobowi^zan na lata 2015-2022, wielkosei przyj?te w opiniowanym projekcie budzetu nie
spowodujq przekroczenia indywidualnego wskaznika splaty zobowi^zan, o kt6rym stanowi
art. 243 u.fp. Wartosc tego wskaznika w 2015 r. wyniesie 6,13%, wobec dopuszczalnego
pulapu 11,17%. Jednoczesnie Sklad Orzekaj^cy zwraca uwag?, ze sposob wykonania m.in.
opiniowanego projektu budzetu b?dzie mial wplyw na wartosc wskaznika rowniez w roku
2017. Roznica pomi?dzy jego wysokosci^ ustalon^ dla tego roku a dopuszczalnym
poziomem maksymalnym wyniesie tylko 0,12%.
Uwzgl^dniaj^c powyzsze, stwierdzono jak 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 SkladiTprzekaj^cego

