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UCHWAŁA Nr H-00312-23/18
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Białymstoku z dnia 11 stycznia 2018 r. tość^t^
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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), art. 230
ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r.
poz. 2077) 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).

Uzasadnienie
Skład Orzekający sformułował opinię w oparciu o uchwałę Rady Gminy Boćki
Nr XXIV/121/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Boćki na lata 2018-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań
na lata 2018-2024, jak również wzięto po uwagę uchwałę Nr XXIV/122/2017 z dnia 28 grudnia
2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018.
W uchwalonym budżecie gminy Boćki na 2018 r. zaplanowano równowagę pomiędzy
ogólnymi kwotami dochodów i wydatków, w związku z czym Skład Orzekający nie
sformułował opinii w sprawie możliwości sfinansowania deficytu, o której mowa w art. 246
ust. 3 w zw. z ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.
Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, powoływana dalej także jako u.f.p.). Ponadto w przyjętym budżecie
spełniono warunek zrównoważenia jego sekcji bieżącej zgodnie z dyspozycją wynikającą z art.
242 ust. 1 u.f.p. Zaplanowana nadwyżka operacyjna (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi
a wydatkami bieżącymi) ma wynieść 371.200 zł.
Na podstawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boćki wraz z prognozą kwoty
długu i spłat zobowiązań, Skład Orzekający stwierdza, że w latach 2018-2024 kwota zadłużenia
jednostki pod względem formalnym została ustalona prawidłowo, tzn. z uwzględnieniem kwot
przychodów, rozchodów oraz nadwyżek budżetowych, które wystąpią w rocznych budżetach
począwszy od 2019 r. Nadwyżki te do końca obowiązywania Prognozy w całości zostaną
przeznaczone na spłatę długu. Jednocześnie gmina Boćki od wskazanego roku nie zamierza
zaciągać nowych zobowiązań, skutkujących wzrostem zadłużenia.

Mając na uwadze przyjętą w budżecie gminy strukturę przychodów i rozchodów,
w szczególności fakt spłaty kredytów i pożyczek z wolnych środków, spowoduje że na koniec
2018 r. dług jednostki obniży się o 357.000 zł i wyniesie 3.500.000 zł, co będzie stanowić
21,2% dochodów ogółem. Również w kolejnych latach kwota długu będzie sukcesywnie
spadać.
W świetle przyjętej Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu
i spłat zobowiązań, Skład Orzekający stwierdza, że wielkość zobowiązań gminy Boćki
w latach 2018-2024 oraz kwoty zaplanowanych ich spłat nie spowodują przekroczenia
w powoływanym okresie dopuszczalnego poziomu indywidualnego wskaźnika spłaty
zobowiązań, o którym stanowi art. 243 ust. 1 u.f.p. Wpływ na kształtowanie się tego wskaźnika
poniżej górnej dopuszczalnej granicy będą miały nadwyżki operacyjne, które w szczególności
zostały zaplanowane w 2018 r. w wysokości 371.200 zł, a w latach 2019-2024 w granicach od
800.000 zł do 900.000 zł. Pozytywne zachowanie się relacji z art. 243 ust. 1 u.f.p. w bieżącym
roku będzie uzależnione również od realizacji dochodów ze sprzedaży majątku, które
w budżecie gminy ustalone zostały w wys. 350.000 zł, przy czym zauważyć należy, że
w objaśnieniach do Prognozy wskazano majątek będący źródłem pozyskania tych środków
i jak się wydaje zostały one dosyć realnie oszacowane.
Skład Orzekający pragnie podkreślić, że faktyczna realizacja zaplanowanych nadwyżek
operacyjnych będzie miała tym większe znaczenie dla zachowania dyspozycji z art. 243 ust. 1
u.f.p., ponieważ w 2019 r. różnica pomiędzy ustalonym wskaźnikiem spłaty a jego
dopuszczalnym limitem spadnie poniżej 1% i wyniesie 0,29%. W efekcie organy gminy
powinny stale monitorować realizację dochodów i wydatków bieżących w kontekście
zachowania relacji określonej w art. 243 ust. 1 u.f.p.
Uwzględniając powyższe, Skład Orzekający stwierdził 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.
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