z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2016 r. poz. 250).
Zgodnie z art. 212 ust. 2 w związku z art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy w projekcie uchwały
budżetowej zawarto upoważnienie dla organu wykonawczego do dokonywania zmian
w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków miedzy paragrafami
i rozdziałami w ramach działu: w zakresie wydatków bieżących (w tym na wynagrodzenia
i pochodne) oraz w zakresie wydatków inwestycyjnych.
Sposób wejścia w życie uchwały budżetowej, o ile zostanie ona podjęta do końca 2016 r,
jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
Reasumując, Skład Orzekający wskazuje, że dla ustalenia w sposób prawidłowy
wskaźników zadłużenia bardzo istotne staje się planowanie oraz wykonanie dochodów
i wydatków bieżących. Wartość jednorocznego wskaźnika roku 2017 będzie określać
wartości wskaźnika dopuszczalnej
spłaty zadłużenia w latach 2018-2020. Relacja
wskaźników
zadłużenia
będzie
determinowana
wykonaną
nadwyżką
operacyjną,
tj. wielkością dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
powiększoną o wykonane dochody ze sprzedaży majątku gminy.
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 prawo wniesienia odwołania do Kolegium
Obrachunkowej
w Bydgoszczy, w terminie 14 dni od daty doręczenia opinii.
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