
Uchwała Nr 274 /2010 

Składu Orzekającego Nr 9 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy 

z dnia 13 grudnia 2010 roku 

w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały 

budżetowej Gminy Bądkowo na 2011 rok. 

Działając na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o 

regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) w 

związku z art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. 

U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 1/2009 Prezesa Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie wyznaczenia składów 

orzekających i zakresu ich działania z późn. zm, 

Skład Orzekający Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, w osobach: 

Przewodniczący: — Halina Strzelecka 

Członkowie: — Elżbieta Osińska 

— Jan Sieklucki 

uchwalił, co następuje: 

zaopiniować pozytywnie możliwość sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego 

przez Gminę Bądkowo w projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok. 

Uzasadnienie 

Wójt Gminy Bądkowo spełniając wymogi określone w art. 238 ust. 1 pkt 2 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. — 

dalej ustawa) przekazał w dniu 15 listopada 2010 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Bydgoszczy, Zespół we Włocławku projekt uchwały budżetowej Gminy Bądkowo na 2011 

rok. 

Zgodnie z projektem uchwały dochody budżetowe zaplanowano w wysokości 

11.047.200 zł, zaś wydatki budżetowe w wysokości 11.316.700 zł. Planowany deficyt wynosi 

269.500 zł. Jako źródło sfinansowania deficytu wskazano przychody z zaciągniętych 

kredytów.



Jak wynika z prognozy kwoty długu, stanowiącej część Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy planowane zadłużenie na koniec 2011 roku wyniesie 8,08 % 

planowanych dochodów, zaś łączna kwota spłaty rat kredytów wraz z należnymi odsetkami 

wyniesie 2,24 % planowanych dochodów. 

Jak wynika z powyższego zachowane zostaną dopuszczalne wskaźniki zadłużenia jednostki 

samorządu terytorialnego określone w art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o 

finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm), które to przepisy mają zastosowanie 

do 31.12.2013 roku na podstawie art. 85 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku — 

Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz 1241 ze zm) 

Skład Orzekający, stwierdza, że Gmina ma możliwość sfinansowania planowanego 

na 2011 rok deficytu. 

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, orzeczono jak w sentencji. 

Przewodniczący Składu Orzekającego 

Członek Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Bydgoszcz 
M 

mgr Halinh Strzelecka


