
Regionalna lzba Obrachunkowa 

w Bydgoszczy 

Zespół we Włocławku UCHWAŁA NR 269/ 2007 
ul. Brzeska 6. 87-800 Włocławek 

Składu Orzekającego Nr 9 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy 

z dnia 06.12. 2007 roku. 

w sprawie: wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego, 
przedstawionego przez Wójta Gminy Bądkowo w projekcie uchwały 

budżetowej gminy na 2008 rok oraz o prawidłowości załączonej 

prognozy kwoty długu. 

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy 

w osobach: 

Przewodniczący _ - Elżbieta Daroszewska 
Członkowie : - Maria Świątkowska 

- Halina Strzelecka 

działając na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 

1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz 
577 z późn. zm.) oraz art. 172 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach pu- 
blicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) po analizie projektu uchwały 

budżetowej Gminy Bądkowo na 2008 rok uchwalił, co następuje : 

$ 1 

Pozytywnie zaopiniować możliwość sfinansowania deficytu budżetowego, przed- 
stawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Bądkowo na 2008 rok oraz 

prawidłowość załączonej prognozy kwoty długu. 

$2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji przez Wójta 

Gminy Bądkowo w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Uzasadnienie 
  

Przedłożony przez Wójta projekt budżetu Gminy Bądkowo na 2008 rok wy- 

nosi po stronie dochodów 8.883.449 zł, a po stronie wydatków 9.852.707 zł. Za-



  

kładany deficyt budżetowy w wysokości 969.258 zł, zgodnie ze wskazaniem 

Wójta zostanie sfinansowany: 

- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych — 636.619 zł, 

- wolnymi środkami — 332.639 zł. 
W ocenie Składu Orzekającego zakładane źródła pokrycia deficytu są zgodne 
z art.168 ust.2 pkt. 5i6 ustawy o finansach publicznych. 

Analiza załączonej do projektu uchwały budżetowej prognozy długu wska- 

zuje, że gmina będzie posiadała zadłużenie na koniec 2007 roku z tytułu poży- 

czek w kwocie 332.639 zł, co stanowi 3,87 % planowanych dochodów. 

Przedstawione przez Wójta kwoty długu w latach 2007 — 2009 zostały wyli- 

czone prawidłowo. Kwoty długu na koniec poszczególnych lat nie przekraczają 

60 % prognozowanych dochodów (na koniec 2008 roku wyniosą 2,38 %). Speł- 

nione są zatem wymogi art. 170 ustawy o finansach publicznych. 

W projekcie budżetu gminy po stronie rozchodów założono spłatę rat poży- 

czek długoterminowych w wysokości 120.960 zł. z przychodów — nadwyżki bu- 

dżetowej z lat ubiegłych. 
Na dzień wydawania opinii Skład Orzekający nie może potwierdzić wysokości 

nadwyżki budżetowej jaką gmina posiada (brak bilansu za 2007 rok). 

Roczne obciążenie finansowe gminy z tytułu spłat rat pożyczek wraz z na- 

leżnymi odsetkami mieści się w granicach określonych w art. 169 ustawy o fi- 

nansach publicznych, tj. do 15 % planowanych dochodów i w 2008 roku wynie- 

sie 1,42 %. 

Skład Orzekający zwraca uwagę, iż w trakcie roku budżetowego kwoty odsetek 
od kredytów krótkoterminowych wlicza się również do limitu spłaty zadłużenia, 

określonego w art. 169 ustawy o finansach publicznych, gdzie łączna kwota 

przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz 

z należnymi odsetkami nie może przekroczyć 15 % planowanych na dany rok 

budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego. 

W tym stanie faktycznym i prawnym Skład Orzekający ocenia, iż planowa- 

na łączna kwota długu gminy i jego spłaty nie przekracza limitów wyznaczonych 

przepisami ustawy o finansach publicznych. 

Mając powyższe na uwadze Skład Orzekający wydał opinię jak w sentencji. 

Od niniejszej uchwały służy prawo wniesienia odwołania do pelnego składu 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy ul. Św. Trójcy 35, 

w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem 

Zespołu we Włocławku. 

Przewodniczący Składu Orzekającego 

"słona: Koległum 
HUIBTĄJZ hmmkow ej


