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w Bialymstoku z dnia 12 czerwca 2013 r.
w sprawie wyrazenia opinii o mozliwosci wykupu obligacji planowanych do
wyemitowania w latach 2013-2014 przez gmin§ Bocki
Na podstawie art. 13 pkt 1 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 r.
0 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 Zarz^dzenia Nr 5/11 z dnia 3 pazdziernika 2011 r. Prezesa Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bialymstoku w sprawie wyznaczenia skladow orzekaj^cych i ich
przewodnicz^cych dziataj^cych w siedzibie RIO w Bialymstoku i Zespolach Zamiejscowych
w Lomzy i Suwalkach:
Sklad Orzckajc^cy w osobach:
Marcin Tyniewicki
- przewodnicz^cy
Katarzyna Gawroiiska
- czlonek
.loanna Salachna
- czlonek
opiniuje pozytywnie
mozliwosc wykupu obligacji planowanych do wyemitowania w kwocie 3.500.000 zl w latach
2013-2014 przez gmin? Bocki z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budzelowego
wynikaj-'jcego z koniccznosci poniesienia wydatkow zwiazanych z finansowaniem inwestycji
w WW. okresie.

UZASADNIENIE

<^

Wqjt gminy Bocki pismem z dnia 16 maja 2013 r. (wplyn^lo do RIO w dniu
21.05.2013r.) wyst^pil z wnioskiem o wydanie opinii o mozliwosci wykupu obligacji
planowanych do wyemitowania w kwocie 3.500.000 zl w latach 2013-2014.
Wydaj^c niniejszc^ opinio Sklad Orzekaj^cy wzi^l pod uwag^:
1) spelnienie wymogow formalno-prawnych wynikaj^cych z:
a) art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzcjdzie gniinnym
(tekst jedn. Dz. U . z 2013 r., poz. 594), w zakresie wylqcznej kompetcncji rady
gminy do emitowania obligacji oraz okreslania zasad ich zbywania, nabywania
i wykupu przez wojta;
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.f.p.),
okreslaj^cego nakaz zamieszczania w uchwale budzetowej Hmitu zobowi^zan
z tytulu zaciiiganych kredytow i pozyczek oraz emitowanych papierow
wartosciowych, o ktorych mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 u.fip.;
c) art. 91 ust. 1 u.fip. w zakresie ustalenia w uchwale budzetowej jednostki samorzcjdu
terytorialnego (j.s.X.) gornego limitu zaci^ganych zobowi^zah z tytulu kredytow,
pozyczek oraz emitowanych papierow wartosciowych;
d) art. 243 u.f.p. oraz art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czcrwca
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 maksymalnych
wskaznikow zadluzenia j.s.t.;
2) prognozowanci sytuacj(^ fmansow^ gminy Bocki wynikajqc^ 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 XVI/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).
Podstawci do emisji obligacji jest uchwala Rady Gminy Bocki Nr XX/135/13 z dnia
16 maja 2013 r. w sprawie emisji obligacji, w ktorej okreslono wysokosc oraz terminy emisji
i wykupu, jej tryb oraz koszty obslugi. Zgodnie z tresci^ ww. uchwaly gmina Bocki
wyemituje 3.500 obligacji o wartosci nominalnej 1.000 zl kazda, na l^cznti kwolc;
3.500.000 zl. Celem emisji, jak wskazuje si? w § 2 uchwaly, b(jdzie pozyskanie srodkow
celem sfmansowania deficytu budzelowego wynikaj^cego z koniccznosci poniesienia
wydatk6w zwiazanych z finansowaniem inwestycji w latach 2013-2014. W zwiqzku z tym
emisja przewidziana na ww. okres bedzie realizowana w kolejnych seriach, przy czym kazda
z nich wynosic bedzie:
- w 2013 r. - na kwot? 1.700.000 zl,
- w 2014 r. - na kwot? 1.800.000 zl.
Limit emisji na kwot? 1.700.000 zl w 2013 r. zostal przewidziany w § 10 uchwaly
budzetowej gminy Bocki na rok 2013 (zmienionej uchwaly Nr XX/139/13 z dnia 16 maja
2013 r.). Jednoczesnie Rada Gminy w § 10 powoiywanej uchwaly w sprawie emisji obligacji
upowazniia wojta do dokonania okreslonych czynnosci zwiazanych z realizacj^ tej cmisji.
Wobec tego Sklad Orzekaj^cy zauwaza, ze kolejny limit emisji obligacji w kwocie
1.800.000 zl musi zostac zawarty w uchwale budzetowej na rok 2014. Natomiast zgodnie
X-Wielolelnia Erx^gnoz^ Finansaw^ gmijiy-Boeki 4ia4ata 2013-2016 wraz z prognez^vvoty
dlugu i splat zobowi^zah na lata 2013-2022, poszczegolne kwoty emisji zostaly uwzgl^dnione
w przychodach z tego tytulu.
Zgodnie § 6 przedmiotowej uchwaly w sprawie emisji obligacji, wykup obligacji oraz
wyplata oprocentowania nast^pi z dochodow wlasnych jednostki uzyskanych w latach 20132022. W zwicjzku z tym Sklad Orzekaj^cy stwierdza, ze gmina b(?dzie miala mozliwosc
dokonania wykupu wyemitowanych obligacji wraz ze splat^ kosztow obslugi tej emisji, ale
pod warunkiem uzyskania dochodow na poziomach zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie
Finansowej.
Z dokumcntu tego wynika, ze w biez^cym roku budzetowym poziom zadluzenia, na
ktory wplyw bedzie miala opiniowana emisja obligacji, nie przekroezy ustawowego limitu,
0 ktorym mowa w art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze z pozn. zm.) w zw. z art. 85 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. - Przepisy wprowadzaj^ce ustaw? o finansach publicznych (Dz. IJ. Nr 157, poz. 1241
z pozn. zm.), i wyniesie 31,62% zaplanowanych dochodow ogolem. Rowniez maksymalny
wskaznik splaty zobowiqzah okreslony w art. 169 powoiywanej ustawy nie zostanie
przekroczony, bowiem ma utrzymywac si? na poziomie 7,19% zaplanowanych dochodow
og6tem.
Przedmiotem
analizy
Skladu
Orzekaj^cego
bylo
rowniez
przestrzeganic
indywidualnego wskaznika splat w latach 2014-2022, o ktorym stanowi art. 243 u.fp.
W swietle Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Bocki wskaznik ten pozostanic
w dopuszczalnych granicach ustawowych, przy zaplanowanych wysokosciach dochodow
ogolem (w tym dochodow biez^cych) oraz wydatkow biez^cych. Wydaje si?, ze wielkosci ic
w poszczegolnych latach do kohca 2022 r. zostaly zaplanowane realistyeznie. Dochod>
og61em pozostawac b^d^ na dosyc stabilnym poziomie, przy czym w latach 2014-2016

zauwazalna jest ich niewieka tendencja spadkowa, a od roku 2016
praktycznie maj^
utrzymywac si? na niezmienionym poziomie. W okresie od roku 2014 do roku 2022 jednostka
nie planuje uzyskania dochodow ze sprzedazy maj^tku.
Z kolei wydatki biez^ce do roku 2018 takze maJ4 zachowac stabilny poziom, przy czym
do 2015 r. zauwazany jest ich niewielki spadek, natomiast od 2019 r. charakteryzowac si?
b?d4 nieznaczn^ tendencja rosn^c^.
Podkreslic ponadto nalezy, iz od 2015 r. jednostka nie planuje emitowac nowego dlugu
w drodze kred>t6w (pozyczek), czy poprzez sprzedaz papierow wartosciowych, a kolejne
budzcty od tego roku maj^ wykazywac nadwyzk?. Zostanie ona w caiosci przeznaczona na
splat? posiadanego zadluzenia, w tym na wykup wyemitowanych obligacji.
Reasumuj^c, w opinii Skladu Orzekaj^cego gmina Bocki b?dzie miala mozliwosc
dokonania wykupu wyemitowanych obligacji wraz ze splaty koszt6w obslugi tcj emisji. przy
zalozcniu. ze poszczegolne wielkosci maj^ce wplyw na ten wykup i splat?, zaplanowane
w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2016 wraz z prognozcj kwoty dlugu i splat
zobowi^zaii na lata 2013-22 zostan^ osi4gni?te.
W zwic|zku z powyzszym Sklad Orzekaj^cych stwierdzii jak w sentencji.
POUCZENIlOd opinii wyrazonej w niniejszej uchwale stuzy prawo do wnicsicnia odwolania do
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bialymstoku w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania.

Przewodniczqcy Skiadu Orzekaj^cego

Marcin Fyniewicki

