
  

Regionalna, izba UDrachunkowa 
„w BYDGOSZCZY 

Zespół we Włocławku 
ul. Brzeska 6 

87-800 Włocławek 
Uchwała Nr 11/2012 

Składu Orzekającego Nr 9 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy 

z dnia 14 grudnia 2012 roku 

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

budżetowej Gminy Bądkowo na 2013 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 6/2011 Prezesa Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 kwietnia 2011 roku w sprawie wyznaczenia 

składów orzekających i zakresu ich działania. 

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

Przewodnicząca: — 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 2013 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 uofp) przekazał do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, Zespół we 

Włocławku projekt uchwały budżetowej Gminy Bądkowo na 2013 rok. 

Zgodnie z projektem uchwały budżetowej dochody budżetowe zaplanowano w 

wysokości 12.156.556 zł, zaś wydatki budżetowe w wysokości 13.556.556 zł. Planowany 

deficyt wynosi 1.400.000 zł. Jako źródło sfinansowania deficytu wskazano przychody z 

planowanych do zaciągnięcia kredytów.



Z prognozy kwoty długu, stanowiącej część WPF wynika, że planowane zadłużenie 

na koniec 2013 roku stanowi 11,5 % planowanych dochodów budżetowych, zaś łączna 

kwota spłaty rat kredytów wraz z należnymi odsetkami stanowi 1,96 % 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 grudnia 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 przypomina, iż od roku 2014 będzie obowiązywał indywidualny 

wskaźnik zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 243 z 

uwzględnieniem art. 244 uofp Wartości budżetu 2013 roku będą uwzględniane przy 

obliczaniu dla budżetu 2014 roku indywidualnego wskaźnika, jako średniej arytmetycznej z 

obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o 

dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów 

ogółem. Wskaźnik ten będzie wyznacznikiem prawidłowości kwoty zadłużenia , polegającym 

na definiowaniu jej zgodności z prawem poprzez poziom rocznych spłat. 

W latach 2014 — 2020 relacja z art. 243 uofp w przedstawionej WPF jest spełniona. 

Skład Orzekający, stwierdza, że Gmina Bądkowo spełnia ustawowe wymogi 

dotyczące możliwości sfinansowania planowanego na 2013 rok deficytu. 

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, orzeczono jak w sentencji. 

Od niniejszej uchwały służy prawo wniesienia odwołania do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Bydgoszczy, ul. Świętej Trójcy 35, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie wnosi 

się za pośrednictwem Zespołu we Włocławku 

Przewodnicząca Składu Orzekającego 

Członek Kolegium Regionałnej j zby Qbrą w Bydgó zz, unkowej 

męr Halina Styzele cka


