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W P Ł Y N Ę
UCHWAŁA Nr II-00311-48/16
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Białymstoku z dnia 2 grudnia 2016 r.

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Boćki na łata 2017-2020 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań
na łata 2017-2022
Na podstawie art. 13 pkt 12 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 561), art. 230
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r.,
poz. 1870) oraz Zarządzenia Nr 1/14 z dnia 1 kwietnia 2014 r. Prezesa Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Białymstoku 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 pozytywnie
projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boćki na
lata 2017-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2022,
wskazując jednocześnie na występujące w tym projekcie uchybienia formalne polegające na
niezgodnościach:
1) kwoty wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
w wysokości 5.790.426 zł wykazaną w kolumnie 11.1 projektu Wieloletniej Prognozy
Finansowej z analogiczną kwotą wynikającą w projektu uchwały budżetowej gminy
Boćki na 2017 r. ustaloną w wysokości 5.833.333 zł;
2) kwoty wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu
terytorialnego w wysokości 1.499.552 zł wykazaną w kolumnie 11.2 projektu
Wieloletniej Prognozy Finansowej z analogiczną kwotą wynikającą w projektu uchwały
budżetowej gminy Boćki na 2017 r. ustaloną w wysokości 1.519.552 zł.

Uzasadnienie
Skład Orzekający sformułował opinię o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boćki na lata 2017-2020 wraz z prognozą kwoty
długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2022, zawartym w Zarządzeniu Wójta Gminy Boćki
Nr 42/16 z dnia 8 listopada 2016 r. (wpłynęło do RIO 9.11.2016 r.) oraz w oparciu
o projekt uchwały budżetowej gminy Boćki na 2017 r. przedłożony Zarządzeniem Wójta
Gminy Boćki Nr 43/16 z dnia 8 listopada 2016 r.
Opiniowany projekt spełnia wymogi określone przepisami art. 226-229 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (powoływana dalej także jako u.f.p.).
Zasadniczo wielkości w nim zawarte są zgodne z projektem uchwały budżetowej gminy

Boćki na rok 2017, przy czym Skład Orzekający zwraca uwagę na niezgodności kwot
wydatków zwartych w kolumnach 11.1 i 11.2 projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Boćki z analogicznymi kwotami wynikającymi z projektu budżetu
Biorąc pod uwagę indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań, o którym stanowi
art. 243 u.f.p., w okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową wraz z prognozą kwoty
długu i spłat zobowiązań, jego wartości będą kształtowały się w dopuszczalnych granicach.
W szczególności w roku 2017 wyniesie on 6,22% (przy nieprzekraczalnym pułapie
7,31%), z kolei w roku 2022 osiągnie wartość 4,10% (przy nieprzekraczalnym pułapie w
wysokości 6,73%). Aczkolwiek zauważyć należy, że w latach 2018-2019 margines
pomiędzy wykazywaną wartością wskaźnika spłaty zobowiązań a jego wartością
nieprzekraczalną wyniesie odpowiednio 0,32 i 0,4%.
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.

