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sk³adu orzekaj¹cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bia³ymstoku
z dnia 22 lipca 2010 roku

w sprawie wyra¿enia opinii o
Jedwabne.

deficytu bud¿etu Gminy

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 paŸdziernika 1992 roku o
regionalnychizbachobrachunkowych(tekstjedn. z 2001 roku Dz. U. Nr 55, poz. 577 z póŸñ.
zm.), art. 217 ustawyz dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansachpublicznych (Dz. U. Nr 157,

poz. 1240),art. 121 ust. 9 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia2009 roku

-

Przepisy

wprowadzaj¹ceustawêo fmansachpublicznych(Dz. U. Nr 157,poz. 1241)oraz Zarz¹dzenia
Nr 1/05 z dnia 27 kwietnia 2005 roku PrezesaRegionalnej Izby Obrachunkowej w
Bia³ymstoku w sprawie wyznaczania sk³adów orzekaj¹cych i ich przewodnicz¹cych
dzia³aj¹cych w siedzibie RIO w Bia³ymstoku i Zespo³achZamiejscowych w £om¿y i
Suwa³kach
sk³ad onekaj¹cy w osobach:
WandaOr³owska
KrystynaDomañska
El¿bietaSu³kowska

- przewodnicz¹ca
- cz³onek
- cz³onek

po dokonaniuanalizyuchwa³yNr XLVI/211/10 RadyMiejskiej w Jedwabnemz dnia 15 lipca
2010 roku w sprawie zmian w bud¿eciegminy na 2010 roku pod k¹tem mo¿liwoœci
sfinansowaniauchwalonegodeficytu bud¿etowego
na 20l Orok

stwierdza co nastêpuje:

I.
RadaMiejska w Jedwabnemprzedmiotow¹uchwa³¹ zmniejszy³a plan dochodów
o kwotê 1.088.659z³, tj. do wysokoœci13.129.713z³, a plan wydatków zwiêkszy³a0663.425
z³ tj. do wysokoœci17.753.592z³, tym samym Rada zwiêkszy³a deficyt bud¿etuo kwotê
1.752.084z³ tj. do wysokoœci
4.623.879z³.
Jako Ÿród³opokrycia deficytu w opiniowanejwysokoœciRada wskaza³aprzychody
pochodz¹cez zaci¹gniêtychkredytów i po¿yczekorazwolne œrodki.
WymienioneŸród³apokrycia deficytu s¹ zgodnez art. 217 ust. 2 pkt. 2, 3 i 6 ustawy
o finansachpublicznych.
II.
Ustalone w forn³ie za³¹cznika Nr 3 do przedmiotowej uchwa³y "Przychody i
rozcho¹y bud¿etu gminy na w 2010 roku" zak³adaj¹ uzyskanie przychodów ogó³em
5.750.823z³ w tym:
kredyt
3.208.555z³,

.

. po¿yczki

. womeœrodki

1.656.558
z³,

885.710
z³.

Rozchody bud¿etu zaplanowano w wysokoœci1.126.944 z³ i obejmuj¹ one sp³atê rat
po¿yczek zaci¹gniêtych na fInanSowanie zadañ realizowanych z udzia³em œrodków
pochodz¹cychz bud¿etuUnii Europejskiej.
III. Z przed³o¿onej"Prognozykwoty d³uguna lata 2009-2017"wynika, ¿e:
Gminanie udziela³aporêczeñi gwarancji,
. Gminaposiada³azad³u¿eniena dzieñ31 grudnia2009roku z tytu³u zaci¹gniêtych
kredytów i po¿yczekw wysokoœci1.126.944z³,
planowanydo zaci¹gniêciaw 2010roku kredyt d³ugotenninowyw ogólnej
wysokoœci3.208.555z³.

.

Sp³atarat ca³ego zad³u¿eniagminy wraz z odsetkami w stosunku do planowanych
dochodówwyniesie
.w2010roku - 0,78%,
w 2011roku - 5,18 %,
w 2012roku 4,06 %,
w 2013roku - 4,49 %.,
zatemnie przekroczyustawowegowskaŸnikasp³atyzad³u¿enia,tj. 15 % planowanychna te
lata dochodówbud¿etowychi spe³niwymóg art. 169 ust. 1 ustawy o finansachpublicznych
(Dz. U. z 2005roku Nr 249,poz. 2104).

.
.
.

-

W trakcie roku bud¿etowegoprzewiduje siê zmianê,stanu zad³u¿enia,
poprzezjego zwiêkszenie3.208.555z³ - w zwi¹zku z planowanymzaci¹gniêciem kredytu
d³ugoterminowego,jak i zmniejszenieo 1.246.944z³ poprzezsp³atêwczeœniej
zaci¹gniêtych
kredytów.
ZadhtUnie Gminy na koniec 2010 roku prognozowanejest na kwotê
4.865.113z³, co stanowi 37,05 % planowanychdochodów. WskaŸnik ten w roku 2011
zwiêkszysiê do 41,7 % a w latachnastêpnychbêdziesystematyczniemala³.
Potencjalnakwota przewidzianegodo zaci¹gniêcia w bud¿ecieGminy na
2010 rok kredytu na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku przejœciowegodeficytu
bud¿etowego
w wysokoœci500.000z³., z punktuwidzeniaekonomicznego,nie ma wp³ywu na
ustawowelimity wy¿ej omówionychwskaŸników.
Bior¹c powy~ze pod uwagê Sk³ad Orzekaj¹cy stwierdza, i¿ wskazane
Ÿród³osfinansowaniazwiêkszonegodeficytu bud¿etowegoGminy, a tak¿ejego poziom s¹
zgodnez przepisamiustawowymi.
Opinia Sk³adu opiera siê jedynie na spe³nieniuwymogów ustawowych
fart. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych/, co nie warunkuje zdolnoœcijednostki do
sp³aty zobowi¹zañ, bowiem zale¿y ona od konkretnego przypadku i jest zwi¹zana z
rzeczywist¹p³ynnoœci¹fmansow¹jednostkisamorz¹duterytorialnego.
POUCZENIE:
Od niniejszej uchwa³ys³u¿yprawo wniesieniaodwo³aniado pe³negosk³adu
Kolegium RegionalnejIzby Obrachunkowejw Bia³ymstoku,ul. Branickiego 13, zgodnie z
art. 20 ust. 1 ustawyo regionalnychizbachobrachunkowych.
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