
Uchwała Nr 62 / 2012 

Składu Orzekającego Nr 9 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy 

zdnia 7 lutego 2012 roku 

w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Bądkowo. 

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

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

związku z art. 230 ust. 4 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 prawidłowość planowanej kwoty długu przedstawionej przez 

Gminę: Bądkowo. 

Uzasadnienie 

Rada Gminy Bądkowo na sesji w dniu 27 grudnia 2011 roku podjęła uchwały w 

sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bądkowo na 2012 rok oraz w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej (dalej WPF) Gminy Bądkowo na lata 2012- 2014. Uchwały 

te opracowane zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Uchwała budżetowa przewiduje dochody budżetowe w wysokości 11.891 .076 zł oraz 

wydatki budżetowe w wysokości 11.690.176 zł. W związku z powyższym wynik finansowy 

budżetu na 2012 rok to nadwyżka budżetowa w wysokości 200.900 zł, która zostanie 

przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 

Jednym z elementów zawartych w uchwale w sprawie WPF gminy jest prognoza 

kwoty długu. 

W latach 2012 — 2013, na mocy art. 85 ust. 3 oraz art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,



poz. 1241 z późn. zm.) mają zastosowanie zasady określone w art. 169 — 171 ustawy z dnia 

30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm. - dalej 

sufp). Wskaźnik zadłużenia w opisywanym okresie osiąga największą wartość na koniec 

2012 roku i wynosi 1,69 % planowanych dochodów. Maksymalny ustawowy poziom 

zadłużenia wynosi 60% planowanych dochodów. Wskaźnik spłaty zadłużenia osiąga w tym 

okresie swoje maksimum w roku 2012 i wynosi 1,89 % planowanych dochodów 

(maksymalny poziom ustawowy wynosi 15 % planowanych dochodów). Skład Orzekający 

stwierdza więc, że z przedstawionych danych wynika, iż relacje określone w cytowanych 

przepisach prawa są spełnione w latach 2012 — 2013. 

W wieloletniej prognozie finansowej przedstawiono również relację, o której mowa w 

art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W latach 2012 — 2013 

omawiana relacja prezentowana jest jedynie informacyjnie, natomiast w roku 2014 relacja ta 

ma charakter wiążący. Skład Orzekający wskazuje, iż w 2014 roku wskaźnik zadłużenia 

mniejszy jest od indywidualnie ustalanego maksymalnego jego poziomu, tak więc spełnione 

są wymogi ustawowe. 

Wskazane wielkości relacji ustalone zostały w oparciu o dane wynikające z 

uchwalonej WPF, przy założeniu pełnej realizacji dochodów, w tym dochodów bieżących i ze 

sprzedaży majątku, utrzymania planowanego poziomu wydatków, w tym wydatków 

bieżących oraz osiągnięcia zakładanej nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami 

bieżącymi. 

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 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Bydgoszcz 

( 
mgr Halina Strzelecka


