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SWadu Orzekaj^cego Regionalnej Izby Obrachunlf^^^^elf^^
^^2o^2>
w Bialymstoku z dnia 12 czerwca 2013 r.
-.^z^:^^
(^^^r?i^
w sprawie wyrazenia opinii o mozliwosci splaty przez gmin^ Bocki dlugoterminowej
pozyczek na wyprzedzajqce finansowanie dzialaii finansowanych
ze srodkow pochodz^cych z budzetu Unii Europejskicj
Na podstawie art. 13 pkt 1 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 r. o
regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U . z 2012 r. Poz. 1113), art. 91 ust.
2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U . Nr 157, poz. 1240 z
pozn. zm.) oraz Zarzqdzenia Nr 5/11 z dnia 3 pazdziernika 2011 r. Prezesa Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bialymstoku w sprawie wyznaczenia skladow orzckajqcych i ich
przewodniczacych dzialajacych w siedzibie RIO w Bialymstoku i Zespolach Zamiejscowych
w Lomzy i Suwalkach:
Sklad Orzekajc|cy w^ osobach:
Marcin Tyniewicki
Katarzyna Gawrohska
.loanna Salachna

- przewodnicz^cy
- czlonek
- czlonek
opiniuje pozytywnie

mo/.liwosc splaty przez gmin^ Bocki planowanej do zaciagniecia pozyczki dlugoterminowej
w kwocie 1.630.000 zl z przeznaczeniem na wyprzedzaj^ce finansowanie dzialah
finansowanych ze srodkow pochodzacych z budzetu Unii Europejskicj.
UZASADNIENIE
Wojt gminy Bocki pismem z dnia 10 maja 2013 r. (Fn.B.3022.4.2013 - wptync^lo do
RIO w dniu 13.05.2013 r.) wyst^pil z wnioskiem o wydanie opinii o mozliwosci splaty
pozyczki dlugoterminowej na wyprzedzaj^ce finansowanie dzialah finansowanych ze
srodkow pochodzqcych z budzetu UE w wys. 1.630.000 zl z przeznaczeniem realizacj(^
zadania inwcstycyjnego „Budowa przydomowych oczyszczalni sciekow w gminie Bocki".
Wydaj^c niniejsz^ opini^ Sklad Orzekaj^cy wzi^l pod uwag^:
1) spelnienie wymogow formalno-prawnych wynikaj^cych z:
a) art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzcjdzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594), w zakresie wyl^cznej kompetencji rady
gminy do zaci^gania kredytow i pozyczek dlugoterminowych oraz upowazniania
wojta do dokonywania tych czynnosci;
b) art. 212 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pozn. zm., powolywana dalej jako u.fp.),
okreslajqcego nakaz zamieszczania w uchwale budzetowej limitu zobowi^zah
z tytulu zaciqganych kredytow i pozyczek oraz emitowanych papierow
wartosciowych, o ktorych mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 u.fp.;
c) art. 91 ust. 1 u.fp. w zakresie ustalenia w uchwale budzetowej jednostki samorz^du
terytorialnego Q.s.i.) gornego limitu zaci^ganych zobowi^zah z tytulu kredytow.
pozyczek oraz emitowanych papierow wartosciowych;
d) art. 243 u.fp. oraz art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca
2005 r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z pozn. zm.) w zw. z art. 85 pkt 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzaj^ce ustawy o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z pozn. zm.), w zakresie przestrzegania maksymainych
wskaznikow zadluzenia j.s.t.;

2) sytuacje finansow^ Gminy Bocki wynikaj^c^ z:
a) uchwaly Rady Gminy Bocki Nr XVI/105/12 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie
uchwalenia budzetu gminy na rok 2013 r. (po zmianach);
b) uchwaly Rady Gminy Bocki Nr XVl/104/12 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bocki na lata 2013-2016
wraz z prognozy kwoty dlugu i splat zobowi^zah na lata 2013-2022 (po zmianach).
Opiniowana pozyczka w kwocie 1.630.000 zl zostanie zaci^gni^ta na podstawie
zarzc^dzcnia Nr 8/13 Wojta gminy Bocki z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie zaciagniecia
pozyczki z budzclu panstwa na wyprzedzaj^ce finansowanie w ramach Programu Rozwoju
Obszarow Wiejskich. Pozyczka b^dzie pochodzic z Banku Gospodarstwa Krajowego
z przeznaczeniem na „Budowe przydomowych oczyszczalni sciekow w gminie Bocki".
Zgodnie z § 2 tego zarzadzenia jej zrodlem splaty b^d^ srodki przekazane przez agencje
platnicz^ tytulem zwrotu kosztow kwalifikowanych poniesionych przez pozyczkobiorc^.
Wojt gminy dokonuj^c powyzszej czynnosci dzialal na podstawie upowaznienia Rady
Gminy zawartego § 11 pkt 1 lit. b zmienionej uchwaly Nr XVI/105/12 z 18 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia budzetu gminy na rok 2013. Ponadto przedmiotowa pozyczka miesci
sie w limicie zobowiqzah z tego tytulu, ktory zostal ustanowiony w § 10 pkt 2 powyzszej
uchwaly.
Biorcjc pod uwag? fakt, ze planowana do zaciagniecia pozyczka b^dzie miala wpiyw na
wysokosc zadluzenia calej jednostki, sytuacja finansowa pod tym wzgledem przedstawia si?
nast9pujc|co.
W biezi^cym roku budzetowym maksymalne wskazniki splat zobowicjzah oraz
zadluzenia okreslone odpowiednio w art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
0 finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z pozn. zm.) w zw. z art. 85 pkt 3 usiawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzaj^ce ustawy o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157. poz. 1241 z pozn. zm.) nie zostan^ przekroczone. W swietle Wieloletniej
Prognozy I'inansowej na lata 2013-2016 wraz z prognoza^ kwoty dlugu i splat zobowiazan na
lata 2013-2022 (uchwala Nr XVI/104/12 z uwzglednieniem ostatniej zmiany wprowadzonej
uchwaly Nr XX/138/13 z dnia 16 maja 2013 r.) l^czna kwota splat zobowiazan do dochodow
ogolem po uwzglednieniu wyl^czeh b^dzie ksztaltowala sie na poziomie 7,19%. Z kolei
wskaznik zadluzenia w prognozowanym okresie wyniesie 31,62%.
Przedmiotem analizy Skladu Orzekaj^cego bylo rowniez przestrzeganie wskaznika
splat, 0 ktorym stanowi art. 243 u.f.p. w latach 2014-2022. Z uchwaly zawierajqcej
Wieloletnifi Prognozy Finansowa gminy Bocki wynika, ze wskaznik ten nie zostanie
przekroczony w prognozowanym okresie.
W zwi^zku z powyzszym Sklad Orzekajqcy stwierdza, ze gmina b^dzie miala
mozliwosc splaty pozyczki w kwocie 1.630.000 zl i orzekl 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 Sktaciu Orzgkajacego

Marcinfl'"^y niewicki

