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Uchwała Nr t2d'Si 2010
Składu Orzekającego Regionainej Izby Obrachunkowej

w Zielonej Górze .
z dnia 30 czerwca 2010 r.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej 'vV Zielonej Górze w osobach:

1. Jarosław' Katowski - Przewodniczący
2. Grażyna Radomska ~ Członek
3, Andrzej Sklbiński- Członek

działając na podstawie art,13 pkt 1 ustawy z dnia 07 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych Ci. t. Oz. U. z 2001 r. Nr 55, poz.57? z późno
zm.) w związku z art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art, 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U, Nr 157, poz. 1240) w zw. z art w związku
z art 121 ust. 7 ustawy z dnia 27' sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241). po przeanalizowaniu sytuacji
finansowej Gminy Boqdaniec po I kwartale 2010 L, W tym stanu zobowiązań
oraz przedstawionej przez organ wykonawczy Gminy prognozy łącznej kwoty długu
w latach 2010 - 2017
pozytywnie opiniuje możliwość wykupu przez Gminę Bogdaniec 6.500 (słownie:
sześć tysięcy pięćset) sztuk obliqac]l, o wartości nominalnej 1.000 złotych (słownie:

. jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości 6.500.000 złotych (słownie: sześć
milionów pięćset tysięcy złotych), których emisja ma na celu sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu.

Uzasadnienie

VVdniu 4 czerwca 2010 r. złożony został do Regionalnej Izby Obrachunkowej
\v Zielonej Górze, przez \iVójta Gminy Bogda.niec wniosek w sprawie wydania opinii o
możliwości wykupu przez Gminę, Bogdaniec 6.500 (słownie: sześć tysięcy pięćset)
sztuk obligacji, o wartości nominainej 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych)
każda i łącznej wartości 6.500.000 złotych (słownie: sześć milionów pięćset tysięcy
złotych), których emisja ma na celu sfinansowanie planowaneqo deficytu budżetu.

Stosowna uchwała w sprawie emisji obligacji, regulująca także sprawy zbywania,
nabywania j wykupu obligacji - podjęta została przez Radę Gminy Bogdaniec,
na sesji Rady w dniu 28 maja 2010 r. (uchwała Nr XXXV/218/2010 Rady Gminy
Bogdaniec w sprawie emisji obligacji Gminy Bogdaniec oraz zasad ich zbywania,
nabywania oaz wykupu),
Emisja obhqacji planowana jest w roku 2010, ·w wysokości 6,500.000 złotych, nie
później niż 31 grudnia 2010 roku. Początek wykupu obligacji nastąpi w roku 2012,
ostateczny termin wykupu obligacji ustalony został na 30 czerwca 2017 roku.
Zgodnie z § 6 ust. 2 uchwały Rady Gminy Bogdaniec jeżeli termin wykupu
przypadnie na sobotę lub niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy wypłata
oprocentowania nastąpi w-najbliższym dniu roboczym.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS - o nadwyżce/deficycie jednostki
samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2010 r. -
dochody budżetu Gminy wykonane zostały w wysokości 4.198,179,99 złotych,
stanowiąc 25,51'1'0 prognozowanych dochodów budżetu Gminy, natomiast wydatki
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budżetowe zrealizowane zostały IN wysokości 4.176.366:i 3 złotych, stanowiąc
18,92% planowanych wydatków w roku budżetowym.
Z ogólnej kwoty wydatków budżetu, zrealizowanych do końca marca 2010 l..•...

na wydatki bieżące przypadała kwota 3.729.524,75 złotych, co stanowHo 26,77%
planowanych wydatków bieżących, natomiast wydatki majątkowe zrealizowane
zostały w wysokości 446.84'1,38 złotych, co stanowiło 5.48 % planowanych
wydatków majątkowych.
Na koniec marca 2010 r. budzet Gminy zamknął się nadwyżką dochodów
nad wydatkami budżetu, IN wysokości 21.8'13,86 złotych.

\/'J roku 2010 planowana jest spłata rat wcześniej zaciągniętych kredytów
i pożyczek, których wysokość wraz z kosztami obsługi długu prognozowana jest
'/II kwocie 1.400.000 złotych. co powinno stanowić 8.38':;11} prognozowanych dochodów
budżetu, nie naruszając limitu spłaty długu w danym roku budżetowym, który zgodnie
z przepisami art. 169 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz2104 ze zrn.) - nie może przekroczyć 15% planowanych na dany
rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego ..
W kolejnych latach Objętych prognozą spłaty długu ( przy uwzględnieniu, od 30
czerwca 2012 wykupu obligacji, których emisji dotyczy niniejsza uchwała) - wskaźnik
spłaty długu planowany jest w przedziale od 12,46 % prognozowanych dcchodów
budżetu IN roku 2011 do 3,53'Jjv prognozowanych dochodów budżetu Vii roku 2017,
nie naruszając limitu spłaty długu, o którym mowa IN powołanym wyżej - art. 169
ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. .

Na podstawie art. 170 ust. 1 i ust.ż wskazanej wyżej ustawy z dnia 30 czerwca
2005 roku O finansach publicznych - łączna kwota długu jednostki samorządu
terytorialnego na koniec roku budżetowego. nie może przekroczyć 60% wykonanych
dochodów tej jednostki w tym roku budżetowym. \fJ trakcie roku budżetowego łączna
kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec kwartału nie może
przekraczać 60% planowanych \,.,,1 danym roku budzetowym dochodów tejjednostki.
Dług Gminy Bcgdaniec na koniec marca 2010 r. wynosił 2.-100.000 złotych,
odpowiadając 12,76% prognozowanych dochodów budżetu w roku 2010 i nie
przekraczając limitu określonego wart. 170 ust.ż ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o
finansach publicznych.
Z danych zawartych \N prognozie łącznej kwoty długu Gminy Bogdaniec w latach
20010-2017 wynika, ze wysokość długu na koniec 20'10 roku (przy uwzględnieniu
planowanej emisji obligacji komunalnych) prognozowana jest w kwocie 7.700.000
złotych (46,11 % planowanych dochodów budżetu Gminy, według stanu na 31
marzec 2010 L). \N roku 2011 dług Gminy planowany jest na poziomie 6.500.000
złotych (44,98% prognozowanych dochodów budżetu) sukcesywnie obniżając się,
począwszy od. roku 20'12, aż do kwot Y 500000 zł VI roku 2016 (3,09%
prognozowanych dochodów budżetu) oraz 0.00 zł w roku 2017.

Analiza przedstawionych danych pozwala na wyprowadzenie wniosku,
że łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, w poszczególnych latach
objętych prognozą - nie przekroczy limitu zadłużenia określonego przez przepisy
art. 170 ust.i ustawy o finansach publlcznych oraz, że Gmina Bogdaniec posiadała
będzie zdolność spłaty zobowiązań w planowanym okresie spłaty, nie przekraczając
15% poziomu ich spłaty IN danym roku budżetowym, określonego przez przepisy
art. 169 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

Jednocześnie Skład Orzekający informuje, że od dnia 1 stycznia 2014 r.
będzie obowiązywał indywidualny dia każde] Jednostki samorządu terytorialnego
wskaźnik zadłużenia, określony w przepisach art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
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•
I, O finansach publicznych (Oz U, Nr 249, poz. 2104 z późn zrn.) Vi związku z art.
121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, Przepisy wprowadzające ustawę o
finansach publicznych (Oz U. Nr 157, poz. 1241). zgodnie z którym organ
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego
realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po
roku budżetowyni- relacja łącznej kwoty przypadających \"/ danym roku budżetowym
spłat zobowiązań według tytułów określonych w pkt 1 - 3 tego przepi-su do
planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z
obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o
dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów
ogółem budżetu obliczoną według wzoru zamieszczonego w tym przepisie.

Od niniejszej uchwały, zgodnie z przepisami art. 20 ust 1 cytowanej wyżej
ustawy z dnia 07 października 1992 r.' o regionalnych Izbach obrachunkowych,
przysługuje prawo odwołania się do Kolegium Izby, w terminie 14 dni od dnia
jej doręczenia,

Przewodniozący
Składu o~..(ąc"90
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