
Elektronicznie podpisany przez:

EI;bieta Osirlika

dnia 14 wrzeŚ1ia 2017 r.

Uchwała Nr 11/1/2017
Składu Orzekającego Nr 8

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 14 września 2017 roku

w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad
Wisłą informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2017 roku.

Skład Orzekający Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, wyznaczony
Zarządzeniem Nr 3/2016 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia
22 stycznia 2016 r. w sprawie wyznaczenia składów orzekających i zakresu ich działania
w osobach:

Przewodn icząca
Członkowie:

Elżbieta Osińska
Daniel Jurewicz
Jan Sieklucki

działając na podstawie art.l3 pkt 4 i art.19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) w związku z art. 266 ust.
1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870
z późno zm.)

postanowił:

zaopiniować pozytywnie z zastrzeżeniami informację o przebiegu wykonania budżetu
Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą za l półrocze 2017 roku.

Uzasadnienie
W dniu 31 sierpnia 2017 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy,

Zespół we Włocławku została przedłożona informacja o przebiegu wykonania budżetu
Miasta i Gminy Dobrzyn nad Wisłą za I półrocze 2017 roku wraz z informacją
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacją o przebiegu wykonania
planu finansowego instytucji kultury.

Skład Orzekający Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy dokonał
analizy i oceny wyżej wymienionych dokumentów przyjmując następujące kryteria:

określoną art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późno zm. dalej ustawa) term inowość przedłożenia
opiniowanego dokumentu,
wzajemną zgodność planowanych i wykonanych kwot dochodów i wydatków oraz
przychodów i rozchodów wykazanych w opiniowanej infonnacji i sprawozdaniach
budżetowych oraz wynikających z lIchwał organu stanowiącego i zarządzeń organu
wykonawczego, podjętych w okresie I półrocza 2017 roku,
stopień realizacji planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów
z uwzględnieniem wyniku budżetu oraz wyjaśnień przyczyn istotnych odchyleń
pomiędzy wielkościami planowanymi i wykonanymi,
kwota długu publicznego na koniec okresu sprawozdawczego,



- zachowanie wymaganej przepisami ustawy o finansach publicznych relacji określonej
wart. 242 i art. 243.

Uwzględniając powyższe Skład Orzekający stwierdził, że uchwalony przez Radę
Miejską w Dobrzyniu nad Wisłą budżet Gminy na 2017 rok po wprowadzeniu zmian na
koniec okresu sprawozdawczego został wykonany po stronie dochodów w wysokości
19398225,78 zł, tj. 48,4 % planu i po stronie wydatków w wysokości 18447777,37 zł,
tj. 40,3 % planu.
W wyniku realizacji budżetu dochody bieżące wykonano w 56,1 % planu a dochody
majątkowe w 0,2 % planu, w tym dochody ze sprzedaży majątku na plan 250 000,00 zł
zrealizowano w wysokości 7 500,00 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w 56,5 % planu
a wydatki majątkowe w 2,2 % planu. Zaplanowane w budżecie inwestycje w wysokości
13588085,94 zł stanowią 29,7 % planowanych wydatków budżetowych.

Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 3 082974,81 zł
i wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o kwotę l 321 626,40 zł.
Należności te stanowią 7,7 % planowanych dochodów ogółem.

Zadłużenie Gminy na koniec okresu sprawozdawczego, zgodnie ze sprawozdaniem
Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wyniosło
2096863,04 zł, tj. 5,2 % planowanych dochodów budżetowych.
W budżecie Gminy na 2017 rok zaplanowano przychody w wysokości 6 114 824,99 zł,
w tym: z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5 703 197,98 zł oraz wolnych
środków z lat ubiegłych w wysokości 41 I 627,0 I zł. Planowane rozchody z tytułu spłaty rat
zobowiązań z lat ubiegłych w wysokości 482 150,04 zł wykonano w kwocie 345 384,00 zł,
co wraz z odsetkami stanowi 1,0 % planowanych dochodów budżetowych. W omawianym
okresie Gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Przyjęta w planie budżetu na 20 17 rok nadwyżka operacyjna (dodatnia różnica pomiędzy
dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) w kwocie 2 398 268,99 zł na dzień
30 czerwca 2017 roku wynosi 1235 136,35 zł, tj. 51,5 % planu. Zatem spełniony został
wymóg art. 242 ustawy.

Za okres objęty oceną Gmina uzyskała dodatni wynik finansowy w wysokości
950448,41 zł, przy planowanym deficycie budżetowym w kwocie 5 632 674,95 zł.
Wypracowana na dzień 30 czerwca br. nadwyżka budżetowajest wynikiem niskiej realizacji
wydatków majątkowych.
W informacji opisowej omówiono realizację dochodów wg poszczególnych źródeł
dochodów. Nie odniesiono się do realności wykonania dochodów ze sprzedaży majątku.
Zadania inwestycyjne w większości są realizowane a ich rzeczowe i finansowe rozliczenie
nastąpi w IIpółroczu br. Natomiast inwestycje, na które Gmina nie otrzyma dofinansowania
ze środków unijnych zostaną przesunięte na kolejne lata. Omówione zostały należności
wymagalne wraz ze wskazaniem działań podjętych w celu wyegzekwowania należnych
Gminie dochodów.
Przy realizacji budżetu Burmistrz Gminy przestrzegał zasady równowagi budżetowej. Nie
stwierdzono przekroczenia planowanych wydatków w żadnej podziałce klasyfikacji
budżetowej.

Wraz z informacją z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku przekazano:
• sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury - Dobrzyńskiego Domu
Kultury "Żak" w Dobrzyniu nad Wisłą i Biblioteki Publicznej w Dobrzyniu nad Wisłą,
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z którego wynika, że w ww. jednostkach nIe występują należności i zobowiązania
wymagalne.
• informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - 2031 oraz
realizację przedsięwzięć, o których mowa wart. 226 ust. 3 ustawy. W okresie objętym oceną
zachowana jest relacja określona wart. 243 ustawy.

Zgodnie z art. 243 ustawy nadwyżka operacyjna budżetu (różnica między dochodami
bieżącymi a wydatkami bieżącymi) powiększona o dochody ze sprzedaży majątku do
dochodów ogółem, stanowi wskaźnik jednoroczny budżetu. Natomiast średnia arytmetyczna
tego wskaźnika z trzech lat poprzedzających rok budżetowy, stanowi dopuszczalny wskaźnik
spłaty zadłużenia dla danej jednostki samorządu terytorialnego w danym roku.
Z prognozy kwoty długu wynika, że obciążenie budżetu spłatą długu kształtuje się poniżej
wskaźnika dopuszczalnej spłaty zadłużenia ustalonego dla danego roku, jednakże w 2018
roku dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia liczony w oparciu o plan 3 kwartału roku
poprzedzającego pierwszy rok prognozy wynosi 1,37 %, natomiast liczony w oparciu
o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wynosi już tylko 0,61 % i oscyluje
w granicach wskaźnika planowanej spłaty rat zobowiązań 0,54 %. Różnica między
wskaźnikiem planowanej spłaty rat zobowiązań, a dopuszczalnym wskaźnikiem spłaty
zadłużenia liczonym w oparciu o plan 3 kwat1ału roku poprzedzającego pierwszy rok
prognozy wynosi 0,83 % i maleje w odniesieniu do wskaźnika dopuszczalnej spłaty
zadłużenia liczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
do 0,07 %. Wobec powyższego ustalona w prognozie Gminy możliwość zachowania w 2018
roku relacji wskaźników spłaty zadłużenia (art. 243 ustawy) obciążona jest znacznym
ryzykiem.
Przy powyższym Skład Orzekający podkreśla, że wpływy z tytułu planowanych dochodów
ze sprzedaży majątku wykonano na bardzo niskim poziomie 3,0 % przy planowanej
wysokości 250000,00 zł. Wykonanie ww. dochodów w poprzednich latach budżetowych,
jak również w l półroczu br. cechuje niski poziom realizacji, w tym w 2015 roku 99388,15
zł, w 2016 roku 57 541,60 zł. W wieloletniej prognozie finansowej w latach 2018 - 2020
dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w kwotach odpowiednio 200 000,00 zł,
30000,00 zł i 20 000,00 zł w 2020 roku. Skład Orzekający wskazuje - podobnie jak w latach
poprzednich - że stopień wykonania wpływów z tytułu dochodów ze sprzedaży majątku,
winien stanowić podstawę do przeprowadzenia, w roku bieżącym powtórnej analizy
wysokości planowanego źródła dochodu.
Jednocześnie Gmina na dzień 30 czerwca br. wykonała dodatni wynik na działalności
bieżącej (wynik operacyjny) w wysokości l 235 136,35 zł, jednak na poziomie niższym od
planu, który wynosi 2 398 268,99 zł. W latach 2015 - 2016 Gm ina uzyskała deficyt
operacyjny (wyższe wydatki bieżące od dochodów bieżących), co wpłynęło na wartość
wskaźnika jednorocznego (minus 4,55 % i minus 0,23 %), a tym samym obniżyło wartość
dopuszczalnego wskaźnika spłaty zadłużenia. Przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej
w latach 2018-2021 nadwyżki operacyjnej w wielkościach: 7 272 353,00 zł, 6 318 695,00 zł,
5 632334,00 zł i 4360 764,00 zł obciążone są ryzykiem uzyskania ich w planowanej
wysokości. Wartość uzyskanej nadwyżki operacyjnej powiększonej o dochody ze sprzedaży
majątku stanowi podstawę wyliczenia wartości wskaźnika dopuszczalnej spłaty zadłużenia
w trzech kolejnych latach - art. 243 ustawy.

Z uwagi na powyższe Skład Orzekający wskazuje, że dochowanie wymogów art. 242
i 243 ustawy w 2018 roku determinowane jest wykonaniem w 2017 roku dochodów
i wydatków bieżących oraz dochodów ze sprzedaży majątku w wielkościach co najmniej
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zaplanowanych w budżecie. Niewielkie odchylenie wykonania dochodów bieżących
i dochodów ze sprzedaży majątku od wielkości zaplanowanych przy realizacji wydatków
bieżących na zakładanym poziomie spowoduje obniżenie wartości wskaźnikajednorocznego,
a tym samym przekroczenie wskaźnika indywidualnego zadłużenia. Przy powyższym Skład
Orzekający formułuje zastrzeżenie na istotne zagrożenie dochowania w 2018 roku
omawianej relacji art. 243 ustawy.
Konsekwencją nie zachowania relacji wskaźników zadhtżenia określonych przepisami
ustawy o finansach publicznych jest brak możliwości uchwalenie budżetu w latach
następnych zgodnie z obowiązującym prawem. W takim przypadku Gmina przystępuje
do uchwalenia programu naprawczego zgodnie z art. 240a ustawy.

W ocenie Składu Orzekającego powyższa sytuacja finansowa zobowiązuje organy
Gminy do bieżącej analizy stopnia realizacji dochodów własnych, wydatków bieżących
i spłaty zobowiązań w celu zapewnienia spełnienia wymogu art. 243 ustawy w 2017 roku
i latach kolejnych. Zdolność spłaty kredytów i pożyczek w głównej mierze uzależniona jest
od kształtowania się dochodów i wydatków bieżących. Na poziom wydatków bieżących
w największym zakresie wpływ ma samorząd jednostki. Skład podkreśla, że na organach
Gminy (stanowiącym i wykonawczym) spoczywa obowiązek zachowania dyscypliny
w ponoszeniu wydatków oraz zachowania ostrożności w podejmowaniu decyzji mających
wpływ na poziom długu i możliwości jego spłaty.
Skład Orzekający zaznacza, że w swoich opiniach wielokrotnie wskazywał obszary ryzyka
związane z realizacją przyjętych założeń w wieloletniej prognozie finansowej i konieczność
podjęcia działań zapewniających możliwość uchwalenia budżetu w latach następnych
zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Skład wskazuje, że niezwykle istotne jest to, że
realizacja uchwalonego budżetu ma zapewnić spełnienie wymogów ustawy o finansach
publicznych nie tylko w danym roku budżetowym, ale również w latach następnych.

W ocenie Składu Orzekającego przedłożona informacja o przebiegu wykonania budżetu
Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą za I półrocze br. spełnia wymogi określone w ustawie
o finansach publicznych. Niniejsza opinia oparta jest wyłącznie na wynikach analizy
przedłożonych dokumentów i dotyczy formalno-prawnych aspektów przebiegu wykonania
budżetu. N ie może być zatem uważana za równoznaczną z wszechstronną oceną
prawidłowości wykonania budżetu w I półroczu 20 17 roku.

Biorąc powyższe pod uwagę, Skład Orzekający postanowił jak w sentencji uchwały

Od niniejszej uchwały przysługuje prawo wniesienia odwołania do pełnego składu Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Przewodnicząca Składu Orzekającego
Elżbieta Osińska

Członek Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
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