UCHWALA Nr IV-00313-6/17
Skladu Orzekajqcego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Biatymstoku z dnia 26wrzeSnia20l7 r.

w

sprawie wyraienia opinii

o

moiliwoSci
w kwocie 3.000.000 zl przeznaczonego na splatg
z tytulu kredyt6w oraz sfinansowanie planowanego
Bialostocka na 2017 rok

Na podstawie art. 13 pkt 1 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 puldziemika 1992 t.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 561)
orazZarz4dzeniaNr 1/14 z dnia 1 kwietnia 2014 r. Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bialymstoku w sprawie Wzaraczenia sklad6w orzekajqcych i ich przewodniczqcych
dzialaj4cych w siedzibie RIO w Bialymstoku i Zespolach zamiejscowych w \-omiry
i Suwalkach:
Sklad Orzekaj4cy w osobach:
Beata Chmielewska

- przewodnicz1ca

Agnieszka Gerasimiuk

- czlonek
- czlonek

Pawel Galko

opiniuje porytywnie
mo2liwoS6 splaty przez Gming Czama Bialostockaprzewidzianego do zaciqgrugcia kredyu
dlugoterminowego w kwocie 3.000.000 zl na splatg wczeSniej zaci1gniEtych zobowi1zait
tytulu kredy6w oraz sfinansowanie planowanego deficytu budzetu Gminy Czama

z

Bialostockana2}lT rok

AZASADNIENIE
Burmistrz Czamej Bialostockiej pismem Nr Fn.3022.6.2017 z dnia 13 wrzeSnia
2017 roku wyst4pit z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bialymstoku
o wydanie opinii o mozliwoSci splaty planowanego do zaci1gniqcia kredytu dlugoterminowego

w wysokoSci 3.000.000 zl przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budzetu
w 2017 roku w kwocie 1.500.000 zl oraz na splatg wczeSniej zaciqgniEtych zobowiqzart
z tytulu kredyt6w w kwocie 1.500.000 zlprzezGming Czatna Bialostocka.

O zaciqgnigciu powyzszego zobowiqzania zadecydowal BurmistrzCzarnei Bialostockiej
podejmujqc w dniu 11 wrzeSnia2}lT roktZarzqdzenie Nr 265117 w sprawie zaciqgniEcia

kredytu dlugoterminowego na splatg wczeSniej zaciqgnigtych zobowiqzaft

z tytulu kredyt6w oraz sfinansowanie planowanego deficytu budZetu Gminy Czarna
Bialostocka na 20L7 rok, w kt6rym wskazano, iZ ,,strtlata lvedytu nastgpowala

bgdzie w latach 2018-2021, a obslugo zadlu1enia wynikojqca z zaciqgnigtego lcredytu
bgdzie nastgpowala w latach 2017-2021". 2r6dlo pokrycia splat kredytu bgd4 stanowily
dochody i przychody budzetu gminy.
Zuchwaly budzetowej Gminy CzamaBialostockana2}lT rok,zuwzglgdnieniem zmian
dokonanych do dnia wydania niniejszej opinii (w tym ostatnich zmian dokonanych uchwal4
Nr XXXIVlz34lll Rady Miejskiej w Czamej Bialostockiej z dnia 29 sierpnia 2017 roku)
wynika, 2e na 2017 rok zaplanowano deficyt budZetu
kwocie 4.125.159 zl,
stanowiEcy r62nic7 miedzy planowanymi dochodami w wysokoSci og6lem 48.620.870,06 zl
(z tego dochody bie14ce 37.563.630,06 zl, dochody maj4tkowe 11.057.240,00 zl),
a wydatkami w kwocie og6lem 52.746.029,06 zl (z tego wydatki bie?4ce 34.350.341,06 zl,
wydatki maj4tkowe 18.395.688 zl). tr-qczna kwota planowanych na 2017 rok przychod6w
wynosi 6.117.159 zl, z tego przychody zwrotne z tytulu planowanych do zaci4gnigcia

w

kredyt6w dlugoterminowych w og6lnej wysokoSci 3.000.000 zl oraz wolne Srodki
w kwocie 3.117.159 z\. Og6lnq kwotg rozchod6w t5rtutrem splaty wczeSniej zaci4gnigtych
zobowiqzafi zaplanowano w wysokoSci

1

.992.000 zl.

Z

przywolanych postanowieri uchwaly budzetowej po zmianach wynika zatem,
i2 planowane przychody zwrotne w wysokoSci 3.000.000 zl przeznaczone zostanq,
na sfinansowanie planowanego deficytu budzetu w 2017 roku w kwocie 1.500.000 zl
orazna splatg wczeSniej zaci1grugtych zobowi4zaizlfctill kredyt6w w kwocie 1.500.000 zl
przez Gming Czama Bialo stocka.

postanowieniach $ 5 uchwaly Nr XXVIIL||TS/|7 Rady Miejskiej w Czarnej
Bialostockiej z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w budZecie Gminy Czarna
Bialostockana2}lT rok Rada Miejska ustalila limity zobowi1zart z tytulu kredyt6w ipo?yczek
zaci4ganych na sfinansowanie planowanego deficytu budzetu w kwocie 1.500.000 zl
oraz na splatg wczeSniej zaci4gnigtych zobowiqzafi z tytulu zaci4gnigtych kredyt6w
w kwocie 1.500.000 zl.Maj1cnauwadzeprzywolan4 konstrukcjg budzetu na20l7 rok naleZy
wskazai, 2e planuj4c zaci4gnigcie kredytu dlugoterminowego bgd4cego przedmiotem
niniejszej opinii Burmistrz dziala w granicach upowa2nienia organu stanowi4cego,
ponadto zaci4gnigcie przedmiotowego zobowi4zania pozostaj e w zgodzie z przepisami art. 89
ust. I pkt2i3wzw.zart.2l2ust.1pkt6 orazart.9l ust. l ustawy zdnia2T sierpnia2}}9r.
o finansach publicznych (tekst jedn olity Dz. U . z 20 16 r. poz. I 870, ze zm.).
Prognozowana sytuacja finansowa Gminy Czarna Bialostocka zostala przedstawiona
w ,,Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna Bialostocka na lata 2017-2021,
- po zmianach dokonanych uchwal4 Nr X)<XIYl238ll7 Rady Miejskiej w Czamej
Bialostockiej z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Czarna Bialostocka na lata 2017-2021. Z przedstawionych w prognozie
wieloletniej wartoSci wynika, izzar6wno w roku 2017 jaki kolejnych latach objgtych prognozq
nie zostanie naruszona relacja, o kt6rej mowa w art. 243 wtawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych - tj. stosunek l4cznej kwoty przypadajqcych w danym roku
bud2etowym splat rat kredyt6w i po?yczek wraz z naleZnymi w danym roku odsetkami
do planowanych dochod6w og6lem budzetu nie przekroczy Sredniej arytmetycznej
z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochod6w biel4cych powigkszonych o dochody
ze sprzeduly maj4tku oraz pomniejszonych o wydatki biezqce, do dochod6w og6lem budzetu.

W

Z wattoSci przyjgtych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czama Bialostocka
na lata 2017-2021, wynika, iz gmina planuje takhe zaciqgrtqe kredyt dlugoterminowy
w 2018 roku w og6lnej wysokoSci 2.100.000 zl. Od 2019 roku Gmina ma osi4gai dodatnie
wyniki budzet6w, kt6re w caloSci bgdq stuzyly finansowaniu w poszczeg6lnych latach
rozchod6w tytulem splat zaci4gnigtego dlugu. Zgodnie z progrroz1 przedstawion4 w WpF
na lata 2017-2021 Gmina bgdzie splacala juL zaciqgnigty dlug, planowany do pozyskania
kredyt dlugoterminowy w 2017 roku bgd4cy przedmiotem niniejszej opinii
oraz ptzewidziany do zaciEgnigcia w roku 201 8 kredyt do korica 202 I roku. Najwyzsza kwota
dlugu ma wystqpi6 w projektowanym okresie WPF na koniec 2017 roku
w wysokoSci 7.253.000 zl, w kolejnych latach dtug ma sukcesywnie maled.
We wszystkich latach objgtych progrlozq projektowane s4 tzw. nadwy2ki operacyjne,
czyli dodatnie r6znice migdzy dochodami bie2Ecymi a wydatkami bieZ4cymi, uwzglgdniaj4ce
wymogi reguly wydatkowej wynikaj4ce z art. 242 ustawy o finansach publicznych,
atakhe istotne z punktu widzenia ustalania relacji, o kt6rej mowa w art. 243 ustavty.
Nale2y podkreSli6, iZ osi4gnigcie przyjEtych w WPF wskaznik6w jest uzaleinione
odrealizacji planowanych na poszczegllne lata struktur budZetu.
Maj4c za podstawg przedstawione wartoSci planistyczne
Sklad OrzekajEcy postanowil jak w sentencji.

oraz

sprawozdawcze

POUCZENIE

Od opinii wyrazonej

do

w

niniejszej uchwale sluZy prawo wniesienia odwolania
Kolegium Regionalnej lzby Obrachunkowej w Bialymstoku w -Tclfrriiiie 14 dni

od daty

jej otrzymania.

P

rzew o dn(&4ca Skladu Orzekaj 4ce go

A.JtUfihielewska

