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UCHWAŁA Nr 11-00312-37/14
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Białymstoku z dnia 21 stycznia 2014 r.

w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rudk^
Na podstawie art. 13 pkt 10 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 ze zm.), art. 230 ust. 4,
art. 246 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013
r. poz. 885 ze zm.) oraz zarządzenia Nr 5/11 z dnia 3 października 2011 r. Prezesa
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku 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:
Aleksander Piszczatowski
Dariusz Renczyński
Agnieszka Gerasimuk

- przewodniczący
- członek
- członek

opiniuje pozytywnie
prawidłowość planowanej kwoty długu wynikającej z zaciągniętych zobowiązań, o których
mowa w art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
Uzasadnienie
Skład Orzekający sformułował opinię w oparciu o uchwały Rady Gminy z dnia
30 grudnia 2013 roku Nr XXV/137/2013 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Rudka na lata 2014 - 2017 (uchwałą objęto prognozę kwot długu
i spłat zobowiązań na lata 2014 - 2029) oraz Nr XXV/138/2013 w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Rudka na rok 2014.
,
Uchwalony budżet na 2014 r. wynosi:
- dochody ogółem 10.729.149 zł;
- w tym dochody bieżące 8.780.310 zł;
- wydatki ogółem 9.766.558 zł;
-w tym wydatki bieżące 7.039.529 zł.
Nadwyżkę w uchwalonym budżecie wynoszącą kwotę 962.591 zł w całości
przeznaczono na spłatę rat kapitałowych z dotychczas zaciągniętego kredytu i pożyczek,
a przypadających na 2014 rok.
Gmina w 2014 r. będzie zobowiązana spłacić dług z zaciągniętych kredytów
i pożyczek w łącznej kwocie 1.955.565 zł. Pozostała kwota zostanie spłacona przychodami
z zaciągniętego kredytów i pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zadań
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 992.974 zł.
Skład Orzekający stwierdza jednocześnie, że został spełniony wymóg nakazany
art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
Analizując kształtowanie się ustawowych wskaźników zadłużenia Skład Orzekający
stwierdza, co następuje:

- zakładane na lata 2014 do 2029 wskaźniki, obliczane w sposób określony art. 243
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, nie naruszają granicznej
wartości relacji określonej w przywołanym przepisie ustawy.
Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający wydał pozytywną opinię
o prawidłowości planowanej kwoty długu wynikającej z zaciągniętych zobowiązań oraz
przewidzianych do zaciągnięcia z uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przepisów
ustawy dotyczących uchwalania i wykonywania budżetów w latach, spłaty zaciągniętych
długów.

POUCZENIE
Od niniejszej uchwały służy prawo wniesienia odwołania do Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Białymstoku, ul. Branickiego 13, w terminie 14 dni od otrzymania
uchwały.
Przewodniczący Składu Orzekającego

Aleksander Piszczatowski

