UCHWAŁA Nr 11-00312-63/16
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Białymstoku z dnia 22 stycznia 2016 r.
w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu oraz o możliwości
sfinansowania deficytu przewidzianego na 2016 rok w budżecie miasta i gminy Jedwabne
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 2012 r., poz. 1113 z późn. zm.),
art. 230 ust. 4 i art. 246 ust. 3 w zw. z ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) 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
Paweł Gałko
Aleksander Piszczatowski

- przewodniczący
- członek
- członek

opiniuje pozytywnie:
1. możliwość sfinansowania deficytu przewidzianego na 2016 r. w budżecie miasta
i gminy Jedwabne,
2. prawidłowość planowanej kwoty długu miasta i gminy Jedwabne 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 2013 r.,
poz. 885 z późn. zm.).

Uzasadnienie
Skład Orzekający sformułował opinię w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej
w Jedwabnem Nr XI/93/15 z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Jedwabne na lata 2016-2025 oraz uchwałę Nr XI/94/15
z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedwabne na 2016 rok.
Zgodnie z uchwalonym budżetem miasta i gminy Jedwabne na rok 2016 podstawowe
wielkości budżetowe kształtują się następująco:
- dochody ogółem - 17.802.063,84 zł, w tym dochody bieżące - 15.275.759,84 zł, dochody
majątkowe - 2.526.304,00 zł;
- wydatki ogółem - 18.102.063,84 zł, w tym wydatki bieżące - 14.232.127,20 zł, wydatki
majątkowe - 3.869.936,64 zł.
W związku z powyższym w budżecie wystąpi deficyt w wysokości 300.000 zł
i zgodnie §6 uchwały budżetowej zostanie on w całości sfinansowany przychodami
pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Wskazane źródło
finansowania deficytu jest zgodne z art. 217 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 885

z późn. zm., powoływana dalej również jako u.fp.) i zostało uwzględnione w planie
przychodów i rozchodów budżetu miasta i gminy.
Stwierdzić należy ponadto, że został spełniony warunek równoważenia sekcji bieżącej
budżetu, o którym stanowi art. 242 ust. 1 u.f.p.
W świetle Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabne wraz z prognozą kwoty
długu i spłat zobowiązań, Skład Orzekający stwierdza, że w latach 2016-2023 kwota zadłużenia
jednostki
pod
względem
formalnym
została
ustalona
prawidłowo,
tzn.
z uwzględnieniem kwot przychodów, rozchodów oraz nadwyżek budżetowych, które wystąpią
w budżecie od 2017 r. i w całości będą przeznaczone na spłatę długu. Natomiast w bieżącym
roku budżetowym miasto i gmina Jedwabne zamierza zaciągnąć kredyty na łączną kwotę
953.000 zł, które zostaną przeznaczone na częściowe sfinansowanie deficytu budżetu oraz na
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 653.000 zł. Od roku 2017 r. jednostka
nie planuje zaciągania nowych zobowiązań mających wpływ na kwotę długu.
Z formalnego punktu widzenia planowana wielkość zadłużenia miasta i gminy Jedwabne
w latach 2016-2025 oraz wielkość przychodów i rozchodów z nim związanych, nie spowoduje
przekroczenia w powoływanym okresie dopuszczalnego poziomu indywidualnego wskaźnika
spłaty zobowiązań, o którym stanowi art. 243 ust. 1 u.f.p. W szczególności w roku 2016
wyniesie on 4,40% (przy dopuszczalnym pułapie wysokości 7,09%) i będzie systematycznie
spadał do roku 2024. W roku tym osiągnie wartość 0,0% ze względu na fakt, że roku
poprzedzającym nastąpi całkowita spłata zobowiązań miasta i gminy Jedwabne
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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