GMINY BOCK!
UCHWAŁA Nr H-00312-58/16
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Białymstoku z dnia 21 stycznia 2016 r.
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w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu oraz o możliwości
sfinansowania deficytu przewidzianego na 2016 rok w budżecie gminy Boćki
Na podstawie art. 13 pkt 10 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 1113 z późn. zm.),
art. 230 ust. 4 i art. 246 ust. 3 w zw. z ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Prezesa
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku Nr 1/14 z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie
wyznaczenia składów orzekających i ich przewodniczących działających w siedzibie RIO
w Białymstoku i Zespołach zamiejscowych w Łomży i Suwałkach

Skład Orzekający w osobach:
Marcin Tyniewicki
Paweł Gałko
Agnieszka Gerasimiuk

-przewodniczący
- członek
- członek

opiniuje pozytywnie:
1. możliwość sfinansowania deficytu przewidzianego na 2016 r. w budżecie gminy Boćki,
2. prawidłowość planowanej kwoty długu gminy Boćki wynikającej z zaciągniętych
i planowanych zobowiązań, o których mowa w art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. Poz. 885 z późn.
zm.).

Uzasadnienie
Skład Orzekający sformułował opinię w oparciu o uchwałę Rady Gminy Boćki
Nr IX/45/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Boćki na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 20162022 oraz uchwałę Nr IX/46/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu
gminy na rok 2016.
Zgodnie z uchwalonym budżetem na rok 2016 podstawowe wielkości budżetowe
kształtują się następująco:
- dochody ogółem - 12.835.750 zł, w tym dochody bieżące - 11.866.750 zł, dochody
majątkowe - 969.000 zł;
- wydatki ogółem - 13.693.123 zł, w tym wydatki bieżące - 12.161.123 zł, wydatki
majątkowe - 1.532.000 zł.
W związku z powyższym deficyt budżetu gminy wyniesie 857.373 zł i zgodnie z §3
uchwały budżetowej źródłem jego pokrycia w całości będą wolne środki jako nadwyżka
środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikających z rozliczeń kredytów
1pożyczek z lat ubiegłych. Wskazane źródło 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 późn. zm., dalej powoływana również jako u.f.p.)
i zostało uwzględnione w planie przychodów i rozchodów budżetu.
Stwierdzić należy ponadto, że został spełniony warunek równoważenia sekcji bieżącej
budżetu, o którym stanowi art. 242 ust. 1 u.f.p.
W świetle Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boćki wraz z prognozą kwoty długu
i spłat zobowiązań, Skład Orzekający stwierdza, że w latach 2016-2022 kwota zadłużenia
jednostki pod względem formalnym została ustalona prawidłowo, tzn. z uwzględnieniem kwot
przychodów, rozchodów oraz nadwyżek budżetowych, które wystąpią w budżecie od 2017 r.
i w całości zostaną przeznaczone na spłatę długu. Ponadto w prognozowanym okresie gmina
nie zamierza zaciągać nowych zobowiązań, skutkujących wzrostem zadłużenia.
Planowana wielkość zadłużenia w latach 2016-2022 oraz wielkość przychodów
i rozchodów z nim związanych, nie spowoduje przekroczenia w powoływanym okresie
dopuszczalnego poziomu indywidualnego wskaźnika spłaty zobowiązań, uregulowanego
w art. 243 ust. 1 u.f.p. W szczególności w 2016 r. wyniesie on 5,70% (przy nieprzekraczalnym
pułapie 9,78%), z kolei w roku 2022 osiągnie wartość 4,96% (przy nieprzekraczalnym pułapie
w wysokości 9,98%). Należy przy tym zauważyć, że latach 2017-2018 indywidualny wskaźnik
zobowiązań będzie kształtował się nieznacznie poniżej dopuszczalnego górnego poziomu
ustawowego, tj. odpowiednio o 0,14 % i 0,43%. Dlatego też w kontekście spełnienia relacji,
o której stanowi art. 243 ust. 1 u.f.p., znaczenie będzie miała realizacja zaplanowanych
nadwyżek operacyjnych.
Uwzględniając powyższe, Skład Orzekający stwierdził jak w sentencji.

POUCZENIE
Od niniejszej uchwały służy prawo wniesienia odwołania do Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Białymstoku, ul. Branickiego 13, w terminie 14 dni od dnia doręczenia
niniejszej uchwały.

