URZĄD GMINY BOĆKI
KANCELARIA OGÓLNA

?•

11-^k

1 1 -01- 2019
dTMó. 0Q. >ł4vQZ.JS!

W T* ŁY TS’
i_.
-00312-10/19
UCHWAŁA
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej FU. R>- ł>DZZ. 1.
w Białymstoku z dnia 9 stycznia 2019 r.
pjiM

w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu 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 2016 r. poz. 561 z późn. zm.),
art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U.
z 2017 r. poz. 2077 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
Katarzyna Gawrońska
Dariusz Renczyński

- przewodniczący
- członek
- członek

opiniuje pozytywnie
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.

Uzasadnienie
Skład Orzekający sformułował opinię w oparciu o uchwałę Rady Gminy Boćki
Nr 11/15/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Boćki na lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań
na lata 2019-2024 oraz uchwałę Nr 11/16/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia
budżetu gminy na 2019 rok.
W przyjętym budżecie na 2019 rok podstawowe wielkości ustalono w następujących
wysokościach:
- dochody ogółem - 15.890.703 zł, w tym dochody bieżące - 15.577.703 zł, dochody
majątkowe - 313.000 zł;
- wydatki ogółem - 15.890.703 zł, w tym wydatki bieżące - 14.908.642 zł, wydatki
majątkowe - 982.061 zł;
- przychody ogółem - 600.000 zł;
- rozchody ogółem - 600.000 zł.
W związku z powyższym w uchwalonym budżecie gminy zaplanowano równowagę
pomiędzy stroną dochodową a stroną wydatkową, a zatem Skład Orzekający nie sformułował
opinii w sprawie możliwości sfinansowania deficytu, o której mowa w art. 246 ust. 3 w zw.
z ust. 1 ustawy o finansach publicznych (powoływana dalej także jako u.f.p.).
Z kolei nadwyżka operacyjna rozumiana jako dodatnia różnica pomiędzy dochodami
bieżącymi a wydatkami bieżącymi zaplanowana została w wysokości 669.061 zł, przez co
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zrealizowano obowiązek zrównoważenia sekcji bieżącej budżetu stosownie do 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 2019-2024 kwota długu jednostki
pod względem formalnym została ustalona prawidłowo, w szczególności z uwzględnieniem
kwot przychodów, rozchodów oraz nadwyżek budżetowych, które wystąpią w rocznych
budżetach od 2020 r. Nadwyżki te w całości zostaną przeznaczone na spłatę długu jednostki.
Jednocześnie gmina Boćki od bieżącego roku budżetowego nie zamierza zaciągać nowych
zobowiązań, skutkujących wzrostem zadłużenia.
W wyniku realizacji przyjętej uchwały budżetowej ogólny dług gminy na koniec 2019 r.
w porównaniu z rokiem 2018 obniży się do wysokości 2.900.000 zł, co stanowić będzie 18,2%
planowanych dochodów ogółem.
Prognozowane spłaty zobowiązań dłużnych wraz kosztami ich obsługi w całym okresie
obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boćki nie spowodują naruszenia
relacji, o której stanowi art. 243 ust. 1 u.f.p. w zw. z art. 7 i art. 9 ust. 5 ustawy z dnia
14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2500).
Margines pomiędzy ustaloną wartością wskaźnika spłaty zobowiązań (po uwzględnieniu
ustawowych wyłączeń) a jego dopuszczalnym przepisami pułapem będzie kształtował się
w przedziale od 1,12% do 3,35%. Przy czym prognozy te w zasadniczej części bazują na
nadwyżkach operacyjnych, rozumianych jako dodatnia różnica pomiędzy dochodami
bieżącymi a wydatkami bieżącymi, które stanowią faktyczne źródło spłaty zobowiązań
dłużnych. Zgodnie z postanowieniami Prognozy nadwyżki operacyjne aż do roku 2024 mają
systematycznie rosnąć od 669.061 zł w 2019 r. do 900.000 zł w 2024 r. Wartości te wydają się
być oszacowane realistycznie i możliwe do zrealizowania, szczególnie jeżeli pod uwagę
weźmie się dane historyczne. Aczkolwiek władze gminy powinny mieć na uwadze zmienność
jakiej mogą podlegać dochody i wydatki bieżące w okresach przyszłych, której źródłem jest
w szczególności koniunktura gospodarcza.

Uwzględniając powyższe, stwierdzono 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.

Przewodniczący Składu Orzekającego
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