
UCHWAŁA Nr IY-00311-14/18
Składu Orzekającego Regionalnej Izby

w Białymstoku z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Milejczyce na lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat 
zobowiązań na lata 2019-2022

Na podstawie art. 13 pkt 12 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), art. 230 ust. 3 
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 - przewodniczący
Paweł Gałko - członek
Katarzyna Gawrońska - członek

opiniuje pozytywnie

projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejczyce na lata 
2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2022, 
przekazując jednocześnie uwagę zawartą w uzasadnieniu.

Uzasadnienie

Skład Orzekający sformułował opinię o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejczyce na lata 2019-2022 wraz z prognozą 
kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2022, przedłożony Zarządzeniem nr 220/2018 
Wójta Gminy Milejczyce z dnia 15 listopada 2018 r. (wpłynęła do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Białymstoku w dniu 22.11.2018 r.). Pod uwagę wzięto również projekt 
uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Milejczyce na 2019 rok, zawarty 
w Zarządzeniu nr 219/2018 Wójta Gminy Milejczyce z dnia 15 listopada 2018 r.

Opiniowany projekt spełnia wymagania określone przepisami art. 226-229 ustawy 
o finansach publicznych (powoływana dalej także jako u.f.p.). Wielkości w nim zawarte są 
zgodne z projektem uchwały budżetowej gminy Milejczyce na 2019 r. oraz spełnia on 
warunek realistyczności, o którym stanowi art. 226 ust. 1 powoływanej ustawy. Przy czym 
w kontekście formalnej poprawności Skład Orzekający zauważa, że dla roku 2020 błędnie 
wykazano kwotę z kolumnie 12.5, mając na uwadze wartości wykazane w kolumnach 12.3, 
12.3.1, 12.4 i 12.4.1.

Planowane pokrycie ujemnego salda w budżecie gminy na 2019 r. zaciąganym 
kredytem sprawi, że zgodnie z projektowaną prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań gminy 
Milejczyce na lata 2019-2022 na koniec 2019 r. ogólne zadłużenie jednostki w porównaniu



z bieżącym rokiem wzrośnie do kwoty 295.000. Aczkolwiek poziom zadłużenia jednostki nie 
będzie wysoki, ponieważ stanowić ono będzie 3,1% planowanych dochodów budżetowych 
ogółem. Z kolei od roku 2020 przewiduje się występowanie nadwyżek pomiędzy ogólnymi 
kwotami dochodów i wydatków w kolejnych rocznych budżetach. Nadwyżki te przeznaczone 
zostaną na spłatę istniejącego zadłużenia, a wobec braku zaciągania nowych zobowiązań, 
ogólna kwota długu będzie systematycznie spadać, a jego całkowita spłata nastąpi w 2022 r.

Ujęta w projekcie Prognozy wielkość spłat zaciągniętych kredytów 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 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 w projekcie Wieloletniej Prognozy 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. Mając na uwadze 
dane historyczne i kształtowanie się dochodów i wydatków bieżących w latach przyszłych, 
Skład Orzekający nie wnosi zastrzeżeń co do tych szacunków.

Uwzględniając powyższe, stwierdzono jak w sentencji.

POUCZENIE
Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale służy prawo do wniesienia odwołania do 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w terminie 14 dni od daty jej 
otrzymania.

Przewodnicz


