Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

(Dz. U.

z 2016 r. poz. 1870 z późno zm.) - dalej uofp zachowana została wymagana korelacja wartości
przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (dalej WPF) na lata 2017 - 2026 i uchwale
budżetowej
przychodów

na 2017 rok, w tym w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot
i rozchodów

oraz długu. WPF, łącznie z prognozą kwoty długu uchwalono

na lata 2017-2026, tj. na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania.
Zgodnie z przepisem art. 226 ust.1 pkt 6 uofp przedstawiona

w WPF przewidywana

kwota długu na koniec 2017 roku wyniesie 8496742,86 zł, co stanowi 16,5 % planowanych
dochodów budżetowych. Od 2018 r. nie przewiduje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek,
a źródłem spłaty długu będą środki z planowanej nadwyżki dochodów nad wydatkami.
Skład Orzekający na podstawie analizy danych zawartych w WPF ustalił, że zachowana jest
relacja wynikająca z art. 243 uofp. Skład wskazuje, ze w 2019 w r. wskaźnik planowanej
spłaty rat zobowiązań

oscyluje w granicach wskaźnika

liczonego zgodnie z normą zawartą wart.

dopuszczalnej

spłaty zadłużenia

243 ustawy. Różnica między ww. wskaźnikami

wynosi 0,56 %. Brak realizacji budżetów w wielkościach zaplanowanych w WPF wpłynie na
zmniejszenie

wartości

wskaźnika

dopuszczalnej

spłaty

zadłużenia

w odniesieniu

do

wskaźnika planowanej spłaty rat zobowiązań, a tym samym na zachowanie relacji o której
jest mowa wart. 243 uofp. Przy powyższym Skład Orzekający formułuję uwagę.
Skład Orzekający podkreśla, że wymienione wyżej relacje zostały ustalone w oparciu o dane
wynikające z uchwalonej WPF przy założeniu pełnej realizacji dochodów (w tym dochodów
bieżących),

utrzymania

planowanego

poziomu wydatków (w tym wydatków bieżących),

a także osiągnięcia zakładanych nadwyżek dochodów
budżetowymi oraz nie zostanie zwiększony dług jednostki.

budżetowych

nad wydatkami

Skład Orzekający przypomina, że w latach poprzednich Rada Miasta Lipno dokonała
konsolidacji części zobowiązań oraz określiła oszczędną politykę wydatków budżetowych w
celu spełnienia wymogów art. 242 i art. 243 ustawy. Działania te, w ocenie Składu wymagają
dalszej konsekwentnej realizacji przez organy Miasta oraz bieżącego monitorowania sytuacji
finansowej Miasta, tj. kwoty długu i jego spłaty. W przypadku braku realizacji budżetu
w wielkościach zaplanowanych należy dokonać zmian zapewniających spełnienie wyżej
omawianych przepisów.
Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, a w szczególności zapewnienie przestrzegania
przepisów ustawy o finansach publicznych dotyczących uchwalania i wykonywania budżetów
w latach przyszłych, mimo uwagi zawartej w treści uzasadnienia Skład Orzekający
postanowił jak w sentencji.
Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Przewodnicząca Składu Orzekającego
Członek

Kolcniurn

Regionalnej ,~?h~~~~w~

\\'~V(
mgr Elżbieta

Osi/Iska

r----~========================================~----------------------

