UCHWALA Nr II-00313-34/13
Regionalnej
Izby Obrachunkowej
SkladuOrzekaj4cego
w Biatvmstokuz dni^ 4 czerwc 2Ol3r.
opinii o mozliwosciwykupu przez Miasto i Gming Wasilkdw obligacji
zl.
kwotg4.000.000
Na podstavr'iea11. 13 pkt 1 i art. 19 ust. 2 ustawy z drtia 7 paLdziemika 1992 t.
(tekst jednolity Dz. U. z 2072 r., poz. 1113) oraz
o regionahychizbach obrachunkowych
ZatzqdzetiaNr 5/11 z dnia 3 paZdziemika2011 r. PrezesaRegionalnejlzby Obfachunkowej
L' Biaiymstokuw sprawiewyznaczeniasklad6wozekai4cych i ich przewodnicz4cychdzialaiqcych
tr'omzy
Zespolach zamiejscowych \\
w
siedzibie RIO
w
Bialymstoku i
i Suwalkach:
SkladOrzekaiacv
w osobach:
AgnieszkaGerasimiuk
BoguslawDgbski
Aleksander
Piszczatowski

- przewodlncz4ca
- czlonek
- czlonek
opiniuje pozytywnie

mozliwosi wykupu pflez Miasto i GminEWasilk6wplanowanej
l4czn4kwotq4.000.000zl.

komunalnychna

IIZASADNIENIE
BurmistrzWasilkowa,pismemNr Fn.3022.1.2013
wystqpilz wnioskiemo wydanieopinii
o mozliwoiciwykupuobligacjikonunalnychplanowanych
do emisji w l4cznejkwocie4.000.000
zl.
SkladOrzekajqcy
opiniqpozyywn4ulvzglqdnil,co nastgpuje:
RIO, wydaj4cw tym przedmiocie
BudzetGminy Wasiik6wna 2013r., wg stanuna dziei 4 kwielnia2013r., zgodniez uchwal4
RadyMiejskiej Nr XXXII/268113 zari,ykasignastgpuj4cymikwotami:
- dochodyw wysokoSci
zl, w tymblezlce34.560.208
zl,
36.576.899
- $,ydatki\r wysokosci - 39.132.864
zl,
zl, w qm biez4ce34.916.145
- defic)tw wysokosci - 2.555.965
zL
JednoczeSnie
zgodnie z zapisem$ 2 wymienionejuchwalyorazdanymiwykazanymiw zal. w 6
i rozchodybudzetuw 2013roku", planowanybudzetwykazywal:
,,Przychody
- przychodyw wysoko6ci- 5.665.165zl, w tym: $ 931 pzychody ze sprzedaZypapier6w
(obligacji)4.000.000zl, $ 950inne2r6dla(wolne
warto3ciowych
Srodki)|.665.165z+,
- rozchodyw wysoko{ci- 3.109.200zl, w tym: $ 992 splatarat kredyt6wi pozyczek3.109.200
zl.
Powyzsze dane wskazuj4, ze budzet jest a6\tnowazony, a wigc wymogi fornalno-prawne
wynikaj4cez a11.
publicznychzostalyspelnione.
211ustawyo finansach
wraz z podjQtq uchwal4 zmieniaj4c4 budzet Rada Miejska dokonala korekt w Wieloletniej
PrognozieFinansowejGminy Wasilk6w (UchwalaNr XxxIM67l13 z dnia 4 kwietnia2013
roku). W zal4czniku Nr 1 do tej uchwaly pzedstawiono prognozowanqkwotq dlugu i splat
zobowi4zan.Sklad Orzekaj4cyw my61afi.230 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia2009 roku
o fiDansachpublicznych (Dz. U. Nr 157, poz.l240 ze zm.) wrydal pozyr),*n4 opinig
deficyu
o prawidlowoscisporz4dzenia
planowanejkwoty dhrg$orazo mozliwoici sfinansowania
przezMiastoi GmingWasilk6w(uchwalaNr II-00312-106/13
z dnia 24 kwietnia 2013roku).
RadaMiejska w WasilkorvieUchwal4Nr l{xx]dll266ll3 z dnia 4 kwietnia 2013 roku
w sprawieemisjiobligacjipostanowila
wyemitowaiw 2013roku obligacjena okazicielaw l4cznej

iiczbie 4.000 (slownie:czterytysi4ce)sztuk,o wafio3cinominalnej1.000,00zl (slownie:jeden
tysi4c zlotych) na 14czn4kwotg 4.000.000zl (slownie:cztery miliony zlotych). Celem emisji
obligacjijest przedplatacz?6cirat posiadanychked)t6w w celu poprawywartoSciwskaZnika
obslugi zadluzenia okeslonego w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia2009 r. o finansach
publicznychw latach 2013-2016oraz sfinansowaniedeficltu budzetowego,wynikajqcego
z koniecznoSci
poniesieniawydatk6wzwi4zanychz finansowaniem
inwestycjiw 2013r. Z treSci
przedmiotowejuchwaly wynika, 2e obligacje wyemitowanezostanqdo kofca 2013 roku
\v sedach:
- SeriaAl3nakwotq 500.000
zl z terminem
wykupuw 2018r.,
- SeriaB13 na kwotg750.000zl z terminemwykupuw 2019r.,
- SeriaC 13na kwotg750.000zi z terminemwykupuw 2020r.,
- SeriaD13 na kwotg750.00021z teminemwykupuw 2021r.,
- SeriaE13na kwotl 750.000zl z teminem wykupurv 2022r.,
- SeliaF13na kwotg500.000zl z terminemwykupuw 2023r.
Wykup obligacjizgodniez zapisemS 4.2 cyt. uchwalybgdzierastgpowalwedlugich watodci
nominalnejpo uplywie temin6w na kt6re zostalyone \,1,yemitowane.
Sklad Orzekaj4cy przeanalizowal s)'tuacjQbudzetu w latach splaty kedyt6w i poiryczek owz
wykupu obligacji, tj. w latach 2013-2023 na podstawie pzedlozonych material6w,
a w szczegdlno6ciUchwalyNr XXXIII/267/13RadyMiejskiejw Wasilkowiez dnia 4 kwietnia
2013rokuw sprawiezmianw WieloletniejPrognozie
Finansowei
GminyWasilk6w.
Z anal,izydarrychuj?tych w ww. prognoziedlugu i splatzobowiqzaf wynika, 2e:
- zadluZenie
na koniec20i2 roktrzgodnieze sprawozdaniem
Rb-Z vtynosJo7.222.847
zl,
- planowane
papier6wwarto3ciowych
w 2013roku przychodyze sprzedazy
4.000.000zl,
- splatarat kredyt6wi pozyczekw 2013 roku planowanajest w kwocie 3.109.200zl, a r:raz
z odsetkamiw kwocie 339.042z1urynosi3.448.24221,co do planou'anych
dochod6wtegoroku
stanowiq.4Jo;.
- planowanydiuglra koniec2C13roku wyniesie8.1i3.647zl, co do planowanych
dochod6wtego
roku stanowi22.18oZ.
- gminanie udzielaporqczeir
innympodmiotom.
W2013roku, na mocyz art. 121ust.7 i w zwi4zkuz al1.85pkt 3 ustawyz dnia27 sierpnia2009
roku Przepisywprowadzaj4ce
ustawQ
o finansachpublicznych(Dz. U. Nr 157,poz. l24l ze zm.),
stosujesiq zasadyokeslone w al1. 169 i an. 170 ustawyz dnia 30 czerwca2005 roku ustawy
o llnansachpublicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zn.), zgodt\lez kt6ryni l4cznakwota
przypadajQcychsplatrat ked]'t6w i pozyczek,wykupu papierdwwadoiciowych orazpotencjalnych
splat kwot wynikaj4cychz udzielonychprzez jednostkQsamorz4dutery.torialnego
porgczei1
i gwarancjinie moze przekroczy( 15 o/oplanowanychna t€Drok dochod6w,a lqcznakwota dlugu
tej jednostkinie mo2eprzektoczy(600/o
planowanych
naten rok dochod6wog6lem.Przewidywany
poziom zadluzeniaw 2013 roku i splatadlugu mieszcz4siQw granicachlimit6w okeslonych
przepisamialt. 169 i aft. 170 ustawy z d^ia 30 czerwca2005 roku o finansachpublicznych
w z,aiq7,ktz afi. 121ust.7 ustawyz dnia 27 sierpnia2009roku Przepisyqprowadzaj4ce
ustawQ
o linansachpublicznych.
Analiza przedlozonejuchwaly w sprawiezmian w WieloletniejPrognozieFinansowej
Gminy Wasilk6wwykazuje,2e planowanybudzetna 2014rok jest z6\rnowar2ony,
nie planujesig
splatyrat kapitalowychzaci4gnigtych
kedyt6w, ani wykupuobligacji. Bud2etyplanowane
na lata
20151023 wykazuj4nadwyzkgbvdzetn.Zabezpieczaonarozchodybud2etuz tytulu planowanych
splat tltul6w dlu2nych. Wykazanew Wieloletniej PrognozieFinansowejw poszczeg6lnychlatach
(poczynaj4c
od 2014r.) dochodybie24ces4wyzszeod wydatk6wbiez4cych,co jest zgodnez art.
publicznych.
242 wtawy z dnia21 sierpnia2009roku o finansach
Zgodniez przepisemart. 226 ust.l pkt 6 ustawyz dnia 27 sierpnia2009roku o finansach
publicznychw WieloletniejPrognozieFinansou,ej
przedstawiono
kwotqdluguo€z relacje,o kt6rej

mowa w aft. 243 wynienionej ustawy.Omawianarelacjaw 2013 roku zostalaprzedstawiona
informacyjnie
namocyart. 122ust.3 ustawyz dnia21 sierpnia2ll9 roku Przepisywprowadzaj4ce
ustawgo finansach
publicznychi niejestzachowana.
Wynikajqca
publicznychrelacjaw zakesiesplatydlugu,na mocyaIt.
z art. 243ustawyo frnansach
121 ust. 2 usta\ry z dnia 27 sierpnia 2009 roku
Pzepisy wprowadzaj4ceustawg
o finansach publicznych staje sig obligatoryjna do uchwal budzetowych pocz4wszy
przepisami
od 2014roku.Pzedstawiona
relacjaod 2014do 2023roku spelniawymogi okre5lone
aJ1.
241ustawy
publicznlch.
o linansach
SkladOrzekaj4cy,wydaj4cpoz)twnq opinig o mo2liwo6ciuykupu obligacji,zastrzega
jednak ze niniejszaopinia wydanazostalaw oparcilro bie24ceinformacjena temat sltuacji
jednostkido splaty
finansowejgminy.Spelnieniewyrnog6wustawowychnie wamnkujezdolnoSci
zobot'ti4za6,kt6re za1ez4od konkretnegoprzypadku i zwi4zane sq z rzeczywistq plynnoiciq
finansow4.Znacz4cy'xp\w razdolnoSifinansow4ma tzw. wynik operacyjnystanowi4cy
.62nicA
pomigdzydochodamibiez4cymia wydatkamibiez4cymi.Analizatychzewieikoici na podstawie
sprawozdawczoSci
za 2012 rok uykazuje, iz gmina Wasilk6wposiadalanadwyzkgdochod6w
bie24cych
nadwydatkamibiezqcymi(w kwocle2.259.440,17
zl). Wrcku2013 planujesiq defic)'t
operacyjnyw kwocie355.93'7zl, L\4y- zgodniez afi. 242 ust.1ustawyo finansachpublicznychwolnymi srodkamiz lat ubieglych.W latach 2014-2023Gmina Wasilk6w pianuje osiqgn46
nadwyzkgoperacyjn4
przekaczaj4cych
kwoty wykupuzobowi4zan
dluznych.
w wielkoSciach
Dokonanaprzez Sklad Orzekajqcyanaliza wykonania budzetu z lat ubieglych oraz
pianowanychZr6del dochod6w\,v 2013 roku i prognozowanych
wielkosci budzetuw latach
przyszlychumozliwiarealizacjgplanudochod6wi splatqzaci4gni?tego
dlugu.Bior4cpod uwagg
powy2szeSklad OrzekajQcy
budzetuw 2013 roku
stwierdza,ze wskazaneZr6dlafrnansowania
jest
przepisami
emisj4obligacji,a takze ich poziom
zgodnyz
ustawowymi.Natomiastwykup
wnioskowanych
do ryemitowaniaobligac:1\\tdzze splat4innychtytul6w dhrznychnie powinien
zagrozii plymo6ci finansowejjednostki pod warrurkidrnpozyskaniawszystkichplanowanych
Zr6deldochod6ww budzecie2013roku i latachprzyszlych.
Bior4c powyzszepod uwagqSklad Orzekai4cylydal opinig pozyt).rvn4o mozliwo3ci
wyknpuobligacjikomturalnych.
POUCZENIE
Od opinii wyazonej w niniejszejuchwaleslu2yprawowniesieniaodwolaniado Kolegium
Regionalnej
Izby Obrachunkowej
w Bialymstokuw teminie 14dni od datyjej otrzymania.

Przewodnicz4ca
SkladuO

J4cego

