UCHW ALA Nr Wa.350.2011
Skladu Orzekaj~cego Regionalnej Izby Obrachunkowej
"
. w Warszawie
'. z dnia 2listopada.2011 roku
w

sprawie

.

opmn 0 mozliwosci wykupu prZez Gmin~' Lomianki
komunalnych 0 wartosci 6.900.000 zl.

obligacji

Na podstawie art. '13 pkt 1 i art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 paidziemika 1992
roku 0 regionalnych izbach obrachunkowych (tekstjednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 55,
poz. 577 z poin. ~.) w zwi¥ku:z: art. 91 liSt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0
fmansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z poin.zm.) - SkI~d Orzekaj~cy
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie:

Przewodnicz~ca:

- Bozenna Piotrowska

Cz;lonkowie:

- Lucyna Kusinska
- Bozena Zych

Opiniuje pozytywnie mozliwos6 wykupu przez Gmin~ Lomianki planowanych do
emisji obligacji 0 wartosci 6.900.000 zl z przeznaczeniem na:
- finansowanie planowanego deficytu budzetowego
6.064.079,18 zl
835.920,82 zl.
- splat~ wczesniej zaci~i~tych zobowietza6

Od uchwaly sluZy odwolanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Warszawie w terminie 14 dni od daty jej dor~czenia.

o

wydanie opinii w sprawie mozliwosci wykupu obligacji w kwocie 6.900.000 zl
zwrocil si~ do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Burmistrz Lomianek
pismem Nr BRM.0711.12.2011 z dnia 25 paidziemika 2011 roku (data wplywu do
Izby - 26 paidziemik br.)
Po przeanalizowaniu w/w wniosku oraz:
1. uchwaly Nr XV/85/2011 Rady Miejskiej w Lomiankach z dnia 24 paidziemika
2011 roku w sprawie emisji obligacji gminnych,
2. uchwaly Rady Miejskiej w Lomiankach w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Lomianki na lata 2011-2021, zmienionej uchwalet
Nr XV /86/2011 z dnia 24 paidziemika br.,
3. uchwaly budzetowej na 2011 rok Rady Miejskiej w Lomiankach oraz zmieniajetcej
jet uchwaly Nr XV/87/2011 z dnia 24 paidziemika br.,
4. informacji 0 wykonaniu budzetu Gminy Lomianki za 2010 rok oraz sprawozdan z
wykonania budzetu za trzy kwartaly 2011 roku.
J
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Sklad Orzekaj~cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w W~szawie pozytywnie opiniuje
m.ozliwosc wykupu przez Gmin~ Lomianki pl~owanych do emisji obligacji 0 wartosci
6.900.000 zl.
.

Przy wydawaniu niniejszej opinii Sklad Orzekaj~cy

,

WZ!cV pod uwag~:

1) spelnienie wymog6w formalno - prawnych wynikaj~cych z:
a) art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marc a 1990 roku 0 samorz~dzie
gminnym (tekst jed!1olity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z p6in.zm.), a
mianowicie podj~cie przez organ stanowi~cy jednostki sainorz~du terytorialnego
uchwaly w sprawie ernisji obligacji,
b) art. 212 ust. ·1. pkt 6 cyt. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 ~oku' 0 finansach
publicznych tj. okreslenie w uchwale budzetowej limitu zobowi~zan' z tytulu
kredyt6w i pOZyczek oraz emitowanych papier6w wartosciowych, 0 kt6rych
rnowa war. 89 ust. 1 i art. 90,
.c) art. 91 ust. 1 cyt. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznyc4, tj.
ustalenie, czy suma zaci~ni~tych kredyt6w i pOZyczek oraz zobowi~zaD. z
wyemitowanych papierQw wartosciowych, 0 kt6rych mow a w art. 89 ust. 1 i art.
90 tejze ustawy, nie przekracza kwoty okreslonej w uchwale budzetowej
jednostki samorz~du terytorialnego,
d) art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych w
zwi~zku z art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy
wprowadzaj~ce ustaw~ 0 finansach publicznych, w mysl kt6rego organ
stanowi~cy j.s.t. nie moze uchwalic budzetu, kt6rego realizacja spowoduje, ze
l~czna kwota splat zobowi~zaD. oraz koszt6w tqh obslugi do planowanych
dochod6w og6lem budzetu przekroczy sredni~ aryfrrietyczn~ z obliczonych dla
ostatnich trzech lat relacji jej dochod6w biez~cych powi~kszonych 0 dochody ze
sprzeda:zy maj~tku oraz pomniejszonych 0 wydatki bie.z'.lcedo dochod6w og6lem,
2) kondycj~ finansow~ Gminy Lomianki wynikaj~c~ z analizy:
a) wykonania budzetu za 2010 rok oraz za trzy kwartaly 2011 roku,
b) prognozy dochod6w Gminy w okresie wykupu emitowanych obligacji,
c) obci~zen wynikaj~cych z tytulu wczesniej zaci~ni~tych
zobowi3cZaD.
stanowi~cych dlug jednostki.
i ustalil, co nast~puje:
1. Dnia 24 paidziemika 2011 roku Rada Miejska w Lomiankach podj~la uchwal~
Nr XV/85/2011 w sprawie emrsji obligacji gminnych.
Z przedlozonego wyci~u z Protokolu Nr XV/20ll Sesji Rady Miejskiej w
Lomiankach z dnia 24 paidziemika br. wynika, iz uchwala zostala podj~ta
bezwzgl~dn~ wi~kszosci~ glos6w w obecnosci co najmniej polowy ustawowego
skladu Rady, tj. zgodnie z art. 58 ust. 2 cyt. ustawy 0 samorz~dzie gminnym.
Sposr6d licz~cej 21 os6b Rady Miejskiej w Lomiankach udzial w glosowaniu
wzi~lo 16 radnych. Za podj~ciem uchwaly opowiedzialo si~ 10 radnych, przeciw
bylo 4 radnych, zas 2 wstrzymalo si~ od glosu.
W/w uchwal~ Rada postanowila wyemitowac w 2011 roku obligacje komunalne
wartosci 6.900.000 zl.

0

Srodki uzyskane z emisji obligacji zostan~przeznaczo~e na:
1) finansowanie planowanego deficytu w ?011 r. w kwocie 6.064.079,18 zl, w tym
na:
- wniesienie wklad6w''do sp61ki samorz~dowej Zaklad Wodoci~6w i Kanalizacji )
Sp61ka z 0.0. z przeznaczeniem na' irykonanie inwestycji kanalizacyjnych
(zgodnie z przyj~tym przez Rad~ Miejsk~p1anem)'- 3.823.079,18 zl,
- na budow~ dr6g - 2.24-1.000,00 zl,
,

'

2) splat~ wczesniej zaci~i~tych
zobowi~zan z tytulu pOZyczki na budow~
oczyszczalni sciek6w w kwocie 835.920,82 zl.
Obligacje wyemitowane zostan~ w 2011 roku w trybie oferty niepublicznej
skierowanej do mdywidualnych inwestor6w w dw6ch seriach:
Seria A - 0 wartosci 3.900.000 zl,
Seria B - 0 wartosci 3.000.000 zl, zas ich
,cena emisyjna b~dzie r6wna wartosci nominalnej, wynosz~cej 1.000 zl za jedn~
obligacj~.
Wykup obligacji nast~powa6 b~dzie wedlug wartosci nominalnej z dochod6w
wlasnych Gminy Lomiariki pochodz~cych z podatku dochodowego od os6b
fizycznych w nast~puj~cych terminach:.
a) obligacje serii A po uplywie 5 lat od daty emisji, zas
b) obligacje serii B po uplywie 6 lat od daty emisji.
Oprocentowanie obligacji b~dzie zmienne, r6wne stawce WIBOR 6 M, ustalonej na
dwa dni robocze przed rozpocz~ciem okresu odsetkowego, powi~kszonej 0 marz~,
naliczane od wartosci nomina1nej i wyplacane w oifresach szesciomiesi~cznych
liczonych od daty emisji.
' ,
Wyplata dokonywana b~dzie w nast~pnym dniu po uplywie okresu odsetkowego,
przy czym jezeli termin wyplaty oprocentowania przypadnie na sobot~ lub dzien
ustawowo wolny od pracy, wyplata nastcwi w najblizszym dniu roboczym.
Obligacje nie b~d~ oprocentowane poczynaj~c od daty wykupu.
2. Uchwalony na 2011 rok budzet Gminy Lomianki po zmianach dokonanych cyt.
uchwal~ Rady Nr XV/87/2011 zamyka si~ planowanym deficytem w kwocie
6.064.079,18 zI, stanowi~cym r6Znic~ pomi~dzy planowanymi dochodami
(86.351.128,39 zl) i planowanymi wydatkami (92.415.207,57 zl).
Jako ir6dla sfinansowania powyzszego deficytu Rada wskazala
pochodz~ce z emisji obligacji gminnych w kwocie 6.064.079,18 zl.

przychody

Planowane rozchody roku 2011 wynosz~ 2.906.009 zl. Jako jedno ze ir6del splaty
zaci~ni~tych pOZyczek Rada' Miejska w Lomiankach wskazala przychody z
obligacji gminnych w wysokosci 835.920,82 zl.
Ponadto w uchwale budzetowej ustalono limity zobowi~zan z tytulu planowanych
do emisji w 2011 roku obligacji gminnych:
- na finansowanie planowanego deficytu budzetowego
6.064.079,18 zl
- na splat~ wczesniej zaci~i~tych zobowi~zan (poZyczki)
835.920,82 zl.
Powyzsze ustalenia wskazuj~ iz Rada Miejska w Lomiankach wypelnila wymogi
okreslone w art. 212 ust. 1 pkt 6 i art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o fmansach publicznych.
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3. Z danych zaprezentowanych w sprawozdaniu Rb-Z 0 s~anie zobowiltzan wg tytul6w
dluznych oraz gwarancj i i por~czen za okres od poczlttku roku do 31 grudnia 2010
roku wynika, ze dlug Gminy na konie~ 2010 roku wyni6sl 33.513.209,51 zI- i
stanowil 38,750/0 dochod6w tego roku.' '
Wg sprawozdan Rb-27S 0 dochod~ch i Rb-18S o'wydatkach budzetowych Gminy
za okres od poczlttku roku do· 31 grudnia 2010 roku, dochody wykonano na
poziomie 96,85% planu rocznego po zmianach, zaS wydatki og6lem zrealizowano
na poziomie 95,28% w~elkosci planowanych na 2010 rok.
4. Ze sprawozdania Rb-Z o.stanie zobowiltZall wg tytul6w dluznych oraz gwara.ncji i
por~czen wedlug stanu' na koniec III kwartalu 2011 roku wynika,' _ze Gmina
Lomianki na koniec trzeciego kwartalu 2011 roku obciltzona byla 2:obowiqzaniami
w kwocie 31.916.735,93 zl, co stanowilo ok. 37% planowanych dochod6w budzetu
Gminy na 2011 rok.
,Na pOwyZSZltkwot~ zloZyly si~ kredyty i pOZyczki dlugoterminowe w wysokosci
31.833.590,16 zl oraz wymagalne zobowiltzania- 83.145,77 z!.
Ponadto, zgodnie z w/w sprawozdaniem Gmina Lomianki posiadala niewymaga1ne
zobowiltzania z tytulu udzielonych por~czen 0 wartosci nominalnej 6.232.639,98 zl.
Wg sprawozdan Rb-27S 0 dochodach i Rb-28S 0 wydatkach budzetowych Gminy
Lomianki za okres od poczlttku roku do dnia 30 wrzesnia 2011 roku, dochody
wykonano na poziomie 71,3 % planu rocznego po zmianach, zas wydatki
zrealizowano w 66,18% wielkosci planowanych na 2011 rok, a wi~c ponizej
wynoszltcego 75% wskainika uplywu czasu.
5.

Wedlug Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Lomianki (uchwala
Nr XV/86/2011 Rady Miejskiej w Lomiankach z dnia:2~ paidziernika 2011 roku)
dlug Gminy na koniec 2011 roku wyniesie 37.507.088,09 zl, co stanowic b~dzie
43,44% planowany~h dochod6w budzetu tego roku.
Lltczna kwota przypadajltcych w roku 2011 splat iit kredyt6w i pOZyczek
dlugoterminowych, odsetek od kredyt6w i pOZyczek oraz potencjalnych splat kwot
wynikaj'l.cych z udzielonych przez jednostk~ por~czen i gwarancji wyniesie 6,26%.
W swietle cyt. wyzej Prognozy wskainiki zadluzenia Gminy w latach 2011-2013
ksztaltowac si~ b~dlt ponizej progu okreslonego wart. 170 cyt. ustawy z dnia 30
czerwca 2005 roku 0 finansach publicznych w zwiltzku z art. 121 ust. 8 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzajltce ustaw~ 0 finansach
publicznych (60% przewidywanych dochod6w budzetu Gminy), zas obciltzenia z
tytulu splaty dlugu w tym okresie b~dlt si~ miescic w limicie, 0 kt6rym mowa wart.
169 tejze ustawy 0 finansach publicznych w zwiltzku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzajltce ustaw~ 0 finansach publicznych
(15% prognozowanych dochod6w Gminy).
Sklad Orzekajltcy zwraca jednak uwag~ na wysoki wskainik
udzialu
przypadajltcych do splaty zobowiltzan w stosunku do przewidywanych dochod6w w
roku 2012. Wynosi on 13,77%, przy dopuszczalnym aktualnie limicie 15%.

6. Zgodnie z art. 121 ust. 2 ustawy Przepisy wprowadzaj ltce ustaw~ 0 finansach
publicznych poczltwszy od roku 2014 uchwaly budzetowe muszlt spelniac wym6g
wynikajltcy z art. 243 obowiltzujltcej u.f.p. w zakresie relacji lltcznej kwoty
zadluzenia do planowanych dochod6w og6lem. Z przedlozonej prognozy dlugu
Gminy Lomianki na lata 2011-2021 wynika, iz relacja okreslona w/w przepisem w
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latach wykupu obligacji, tj. 2016-2017 zostanie zachowana. Wyniesie ona w w/w
latacp. odpowiednio: 0,1805 i 0,2136.
.
Sklad Orzekaj~cy zauwaza, iz uj~te w WPF wskainiki ustalone zostaly' z
uwzgl~dnieniem przyj~teg() przez Rad~ Miejsk~ w Lomiankach w w/w uchwale
zalozenia, iz po roku 2011 nie planuje 'sk zaciacgania k~lejnych zobowi~an
wplywaj~cych na drug Gminy, zas realizacja dochod6w b~dzie przebiegac na poziomie
kwot prognozowanych. W latach wykupu opiniowanych obligacji wyniesc maj~ one:
97.942.815 zl w roku 2916 oraz 101.370.703 zl w 2017 roku. Sklad Orzekaj~cy
zauwaza przy tym, iz zrealizowane wplywy budzetowe roku 2010 ksztahowaly si~ na
poziomie 86.488.691,48 zl., .

J

Maj~c na uwadze powyzsze ustalenia Sklad Orzekaj~cy Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie nie znajduje podstaw do wydania innej niz pozytywna
opinii 0 mozliwosci wykupu w latach 2016-2017 planowanych do emisji obligacji.
Wskazuje on jednak na szczeg6ln~ potrzeb~ stalego monitorowania - przez organ
wykonawczy gminy - stopnia wykonania budZetu oraz stanu dlugu ijego splaty, by nie
doprowadzic do naruszenia limitu okreslonego art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005
roku 0 finansach publicznychw roku 2012.
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