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Skiadu Orzekajqcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bialymstoku
z dnia 26 lipca 2013 roku
w sprawie wyra2enia opinii o mo21iwoAci sfinansowania deficytu budietu na 2013 rok

sobis

tifkink.LC

przedstawionego przez Gming Jedwabne
Na podstawie art. 13 pkt 10 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pa2dziernika 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1113), art. 246 ust. 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) oraz
Zarzqdzenia Nr 5/11 z dnia 3 paklziemika 2011 r. Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bialymstoku w sprawie wyznaczenia skladow orzekajqcych i ich przewodniczqcych
dzialajftcych w siedzibie RIO w Bialymstoku i Zespolach Zamiejscowych w Lorn2y
i Suwalkach,
Sklad Orzekajqcy w osobach:
Dariusz Renczyfiski
Katarzyna Gawronska
Aleksander Piszczatowski

— przewodniczqcy
— czlonek
— czlonek

opiniuje pozytywnie z uwagq
moiliwoge sfinansowania deficytu budietu na 2013 rok 6rzedstawionego
przez Gming Jedwabne
Uzasadnienie
Sklad Orzekajqcy sformulowal opinic w oparciu o uchwalc budZetowg na 2013 rok po
zmianach dokonanych uchwalg Nr XXVII/151/13 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 10
lipca 2013 r. w sprawie zmian w budZecie gminy na 2013 rok.
Przedmiotowg uchwalq Rada Miejska w Jedwabnem dokonala zmian planu dochodow
budZetowych zwickszajgc je 14cznie o kwotc 298 172 zi, tj. do wysokoki ogolem
15 595 697,33 zl, a take zmian planu wydatkOw bud2etowych polegajqcych na ich
zwickszeniu lq_cznie o 598 560,79 zi, tj. do wysokoki ogolem 16 107 233,12 zI. Tym samym
organ stanowiq_cy gminy uchwalil deficyt budZetu na 2013 rok w vvysokoki 511 535,79 zl
(przed zmiang kwota planowanego deficytu wynosila 211 147 z1). Jako rOd10 pokrycia
deficytu, w skutek zmiany § 5 uchwaly bud2etowej, wskazano przychody pochodz4ce
z nadwy2ki z lat ubieglych w kwocie 164 754,43 z1 oraz wolnych rodkow w kwocie
346 781,36 zl. W konsekwencji zmiany wyniku bud2etu zwickszono rownie2 plan
przychodow ustalajgc go w lftcznej wysokoki 1 107 535,79 A; plan rozchodow na sumc
596 000 zl pozostal bez zmian. Zmiana w zakresie planu przychodOw bud2etu polegala
w zasadzie na wprowadzeniu kwoty 300 388,43 z1 tytulem nadwy2ki z lat ubieglych —

2rod1em dotychczas planowanych przychodow byly wolne §rodki w wysokoki 346 781 z1 (po
zmianie 346 781,36 z1) oraz po2yczka na finansowanie zadan realizowanych z udzialem
rodkow pochodzftcych z budZetu UE na sumc 460 366 zl. WynikaAca zatem z bud2etu po
zmianach suma zaplanowanych przychodow z tytulow bezzwrotnych vvynosi 647 169,79 zi.
Na podstawie analizy danych sprawozdawczych z lat ubieglych, w szczegolnoki
bilansu z wykonania bud2etu gminy Jedwabne sporzqdzonego na dzien 31 grudnia 2012 roku,
Sklad Orzekajg_cy stwierdza, 2e gmina dysponuje §rodkami bezzwrotnymi w wysokoki
647 169,79 zi ktore mogq pos1u2y6 sfinansowaniu czcki kwoty deficytu oraz rozchodow
bud2etu na 2013 rok, jednak2e gmina nie posiada nadwy2ki z lat ubieglych. Jak to bowiem
wynika z art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych, 2rod1em finansowania deficytu
bud2etu mo2e bye wykcznie tzw. skumulowana („z lat ubieglych") nadwy2ka bud2etu
jednostki samorzgdu terytorialnego, a nie nadwy2ka osiqgnieta za rok poprzedzajftcy rok
bud2etowy. W §wietle danych bilansu z wykonania bud2etu za 2012 rok gmina dysponuje
wolnymi §rodkami w wysokoki 647 169,79 zi (par. 950 klasyfikacji przychodow). Wolne
wedlug art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, stanowiq nadwy2kg
grodkow pienic2nych na rachunku bie24cym bud2etu gminy wynikajqc4 z rozliczen kredytow
i po2yczek z lat ubieglych. Rozliczenia tego rodzaju nie powinny bye rozpatrywane w ujcciu
ostatniego roku, lecz wigzane ze stanem zobowivari d1u2nych oraz stanem skumulowanego
wyniku bud2etu. W gminie Jedwabne stan zobowigzan dlu2nych (dlugoterminowych
zobowiftzati finansowych) na koniec 2012 roku wynosil 4 321 158 zi, za§ aktywa netto
bud2etu (obrazuAce ujemng skumulowang ro2nicc pomigdzy dochodami i wydatkami)
3 673 988,21 zI. PorOwnanie tych wartoki wskazuje na stan wolnych §rodkow, mo2liwych do
rozdysponowania w roku bie24cym, na sumc 647 169,79 zl.
W oparciu o przedstawione dane planistyczne i sprawozdawcze Sklad Orzekajqcy
postanowil jak w sentencji.
POUCZENIE
Od opinii wyra2onej w niniejszej uchwale s1u2y prawo wniesienia odwolania do
pelnego skladu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bialymstoku, ul. Branickiego
13, w terminie 14 dni od dnia jej dorcczenia.

Przewodniczqcy Skladu Orzekajqcego
Dariusz Renczynski

