
Uchwała Nr 254 / 2008 

Składu Orzekającego Nr 9 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy 

z dnia 10 grudnia 2006 roku. 

w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego 

przedstawionego przez Wójta Gminy Bądkowo w projekcie uchwały budżetowej 

gminy na 2009 rok oraz prawidłowości załączonej do projektu budżetu prognozy 

kwoty długu. 

Skład Orzekający Nr 9 Kolegium Regionalnej lzby Obrachunkowej 

w Bydgoszczy, wyznaczony zarządzeniem Nr 4/2006 Prezesa Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15 marca 2006 roku (z późn. zm.) w sprawie 

_ wyznaczenia składów orzekających i zakresu ich działania w osobach. 

Przewodniczący - Halina Strzelecka 

Członkowie : - Daniel Jurewicz 
- - Jan Sieklucki 

działając na podstawie art.13 pkt 2 i art.19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 

roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 55, z 2001 

roku, poz. 577 z późn. zm.) oraz art. 172 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o fi- 

nansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku, Nr 249, poz. 2104 ze zm.), po analizie pro- 

jektu uchwały budżetowej Gminy Bądkowo na 2009 rok uchwalił, co następuje: 
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Pozytywnie zaopiniować możliwość sfinansowania deficytu budżetowego przed- 

stawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Bądkowo na 20089 rok oraz 

prawidłowość załączonej prognozy kwoty długu. 
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Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji przez Wójta Gminy 

Bądkowo w Biuletynie Informacji Publicznej 

Uzasadnienie 
  

W projekcie budżetu Gminy Bądkowo na 2009 rok zaplanowano dochody 

budżetowe w wysokości 9.971.197 zł oraz wydatki w wysokości 10.745.728 zł. 

Jako źródło sfinansowania planowanego deficytu w wysokości 774.531 zł wskaza- 

no przychody pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i wolnych śrad- 

ków pochodzących z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych. Na dzień wydania opinii 

Skład Orzekający nie może potwierdzić wysokości nadwyżki i wolnych środków 

jakie gmina posiada ( brak bilansu za 2008 rak |. 

Do projektu uchwały budżetowej, zgodnie z art. 172 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach 

publicznych została załączona „Prognoza kwoty długu i spłat na lata 2009-2013"



Oceniając przedłożoną prognozę kwoty długu Skład Orzekający ustalił, że 

na koniec 2008 roku Gmina będzie posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych 

pożyczek w wysokości 536.579 zł. 
W roku 2009 gmina nie planuje zaciągać nowych zobowiązań, uwzględniając spła- 

ty rat zaciągniętych zobowiązań ustalono, że dług na 31.12.2009 roku wyniesie 

379.519 zł, co stanowi 3,80 % planowanych dochodów budżetu gminy na 2009 rok. 

Z prognozy wynika, iż dług będzie miał tendencję malejącą , a wskaźnik zadłużenia 

w stosunku do zakładanych dochodów ogółem w pozostałych latach spłaty kształ- 

tował się będzie następująco: 

-2010r.- 2,10%, 
-2011r.- 1,38 %, 
-2012r.- 0,68 %, 
-2013r.- 0,00 %, 

Spełnione zostaną zatem wymogi art. 170 ustawy o finansach publicz- 

nych, w myśl których łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na 

koniec roku budżetowego i lata następne nie przekraczy 60% prog nozowanych 

dochodów ogółem tej jednostki. 

W prognozie przedstawiono także spłaty zobowiązań Gminy na lata 2009 - 

2013. W roku 2009 zaplanowano środki na spłatę rat pożyczek wraz z odsetkami 

w wysokości 173.157 zł, co stanowi 1,73 % planowanych dochodów budżetu na 

2009 rok. Wskaźnik spłat zobowiązań wraz z odsetkami w odniesieniu do zakłada- 

nych dochodów w latach następnych kształtował się będzie następująco: 

-2010r.- 1,70 %, 
- 2011 r. — 0,75 %, 
- 2912 r.—0,73 %, 
- 2013 r. — 0.70 %. 

Skład Orzekający stwierdza, że łączna kwota przypadających do spłaty rat 

zaciągniętej pożyczki wraz z odsetkami ( w poszczególnych latach) nie przekroczy 

15% planowanych dochodów Gminy. Mieści się więc w granicach określonych w 

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

danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetka- 

mi nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów 

jednostki samorządu terytorialnego. 

Mając powyższe na uwadze Skład Orzekający wydał opinię jak w sentencji 

uchwały. 

Od niniejszej uchwały służy prawo wniesienia odwołania do pełnego składu Kolegium Re- 

gionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, ul. Świętej Trójcy 35, w terminie 14 dni od dnia jej 

doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zespołu we Włocławku. 

Przewodniczący Składu Orzekającego 

degłena wek IK GlĘSEU Aeglónainej lady Obrachunkowaj 
w Bydgoszcz 
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