UCHWAŁA Nr IV-00312-5/19
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Białymstoku z dnia 14 stycznia 2019 r.
w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu oraz o możliwości
sfinansowania deficytu przewidzianego na 2019 rok w budżecie gminy Milejczyce
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 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 2017 r. poz. 2077 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
Dariusz Renczyński -

- przewodniczący
- członek
- członek

opiniuje pozytywnie:
1. możliwość sfinansowania deficytu przewidzianego na 2019 r. w budżecie gminy
Milejczyce,
2. prawidłowość planowanej
kwoty długu gminy Milejczyce wynikającej
z zaciągniętych i planowanych zobowiązań, o której mowa w art. 226 ust. 1 pkt 6
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Uzasadnienie
Skład Orzekający sformułował opinię w oparciu o uchwałę Nr III/l 1/2018 Rady Gminy
Milejczyce z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Milejczyce na lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat
zobowiązań na lata 2019-2022 oraz uchwałę Nr III/l 0/2018 Rady Gminy Milejczyce z dnia
28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Milejczyce na 2019 rok.
W przyjętym budżecie na 2019 rok podstawowe wielkości ustalono w następujących
wysokościach:
- dochody ogółem - 9.417.215 zł, w tym dochody bieżące - 7.521.534 zł, dochody
majątkowe - 1.895.681 zł;
- wydatki ogółem - 9.472.215 zł, w tym wydatki bieżące - 7.186.733 zł, wydatki
majątkowe - 2.285.482 zł;
- przychody ogółem - 180.000 zł;
- rozchody ogółem - 125.000 zł.
W związku z powyższym deficyt budżetu gminy zaplanowano w wys. 55.000 zł i zgodnie
z §6 uchwały budżetowej źródłami jego pokrycia będą w całości przychody pochodzące
z planowanych do zaciągnięcia kredytów. Z formalnego punktu widzenia 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 2017 r. poz. 2077
z późn. z m powoływana dalej także jako u.f.p.) i zostało uwzględnione w planie przychodów
budżetu (załącznik nr 4 do uchwały budżetowej). Z kolei nadwyżka operacyjna rozumiana
jako dodatnia różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zaplanowana
została w wysokości 334.801 zł, przez co zrealizowano obowiązek zrównoważenia sekcji
bieżącej budżetu stosownie do art. 242 ust. 1 u.f.p.
W świetle Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejczyce, Skład Orzekający
stwierdza, że w latach 2019-2022 kwota zadłużenia jednostki pod względem formalnym
została ustalona prawidłowo, w szczególności z uwzględnieniem kwot przychodów,
rozchodów oraz nadwyżek budżetowych. Na koniec 2019 r. ogólna kwota długu jednostki
w porównaniu z bieżącym rokiem wzrośnie do kwoty 295.000. Jednakże poziom zadłużenia
jednostki nie będzie wysoki, ponieważ stanowić ono będzie 3,1% planowanych dochodów
budżetowych ogółem. Z kolei od roku 2020 w kolejnych rocznych budżetach gminy
przewiduje się występowanie nadwyżek pomiędzy ogólnymi kwotami dochodów i wydatków.
Nadwyżki te przeznaczone zostaną na spłatę istniejącego zadłużenia, a wobec braku
zaciągania nowych zobowiązań (brak przychodów generujących dług) ogólna kwota długu
będzie systematycznie spadać, a jego całkowita spłata nastąpi w 2022 r.
Ujęta w planowanym budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej wielkość spłat
zaciągniętych zobowiązań dłużnych wraz z kosztami ich obsługi nie spowoduje przekroczenia
dopuszczalnego poziomu indywidualnego wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym stanowi
art. 243 ust 1 u.f.p. w zw. z art. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy
o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2500).
W latach 2019-2022 margines pomiędzy ustaloną wartością wskaźnika a jego
dopuszczalnym przepisami pułapem oscylował będzie w granicach od 1,27% do 4,63%,
wobec czego wskaźnik został ustalony na dość bezpiecznych poziomach, tzn. zapewniających
przestrzeganie relacji wynikającej z powoływanego przepisu. Kształtowanie się
indywidualnego wskaźnika spłaty zobowiązań na założonych poziomach Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Milejczyce zasadniczo oparto na nadwyżkach operacyjnych
rozumianych jako dodatnia różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.
Nadwyżki te w całym prognozowanym okresie będą się kształtować w przedziale od 260 tys.
zł do 626,8 tys. zł. W mniejszym stopniu na wskaźnik wpływ będą miały dochody
ze sprzedaży majątku, które zaplanowano tylko w latach 2019-2020 odpowiednio
w wysokościach 50 tys. zł i 40 tys. zł.
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.

Przewodnicząc

