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w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Boćki na 2016 r.
oraz o możliwości sfinansowania przewidzianego w nim deficytu budżetowego
Na podstawie art. 13 pkt 3 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. 246 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
Joanna Salachna
Anna Ostrowska

- przewodniczący
- członek
- członek

opiniuje
1. pozytywnie: projekt uchwały budżetowej gminy Boćki na 2016 r. wraz
z uzasadnieniem;
2. pozytywnie: możliwość sfinansowania deficytu przewidzianego w projekcie budżetu
gminy Boćki na 2016 r.
Uzasadnienie
Skład Orzekający sformułował opinię o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Boćki na 2016 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem, przedłożonym
Zarządzeniem Wójta Nr 44/15 z dnia 5 listopada 2014 r. (wpłynęło do RIO 6.11.2015 r.).
Przy czym zauważyć należy, że powyższe zarządzenie zawiera błędny rok uchwalenia, co
jak się wydaje jest omyłką pisarską.
Wydając niniejszą opinię pod uwagę wzięto również projekt uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boćki na lata 2016-2019 wraz
z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2022, zawarty w Zarządzeniu
Wójta Gminy Boćki Nr 43/15 z dnia 5 listopada 2015 r.
Zgodnie z opiniowanym projektem podstawowe wielkości budżetu gminy Boćki
w 2016 r. planuje się w następujących wysokościach:
- 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
projektu uchwały źródłem jego pokrycia mają być wolne środki jako nadwyżka środków
pieniężnych wnikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek 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., powoływana dalej jako u.f.p.). Kwota wolnych środków, także w części
z której jest finansowany deficytu budżetu gminy, została uwzględniona w planie
przychodów i rozchodów (Załącznik Nr 3 do projektu uchwały).
Przedstawiony projekt uchwały budżetowej spełnia wymagania określone 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.
W świetle przedłożonego projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Boćki na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat
zobowiązań na lata 2016-2022, wielkości przyjęte w opiniowanym projekcie budżetu nie
spowodują przekroczenia indywidualnego wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym stanowi
art. 243 u.f.p. Wartość tego wskaźnika w 2016 r. wyniesie 5,70%, wobec dopuszczalnego
pułapu 9,78%. Aczkolwiek Skład Orzekający zauważa, że sposób wykonania budżetu na
rok 2016 będzie miał wpływ na kształtowanie się wskaźnika spłaty zobowiązań w latach
2017-2018, a w okresie tym osiągnie on wartości nieznacznie poniżej dopuszczalnego
poziomu, tj. odpowiednio o 0,14% i 0,43%.
Uwzględniając powyższe, stwierdzono jak w sentencji.

POUCZENIE
Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale służy prawo do wniesienia odwołania do
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania.

