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Składu Orzekającego Nr 9 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy 

z dnia 21 stycznia 2014 roku 

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale 

budżetowej Gminy Bądkowo na 2014 rok. 

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

regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.) w 

związku z art. 246 ust. 3 w związku z ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o 

finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze 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 uchwale budżetowej na 2014 rok. 

Uzasadnienie 

Analizując możliwość sfinansowania deficytu budżetu przez Gminę Bądkowo 

w uchwale budżetowej na 2014 r. Skład Orzekający ustalił, co następuje: 

Uchwała budżetowa zakłada osiągnięcie dochodów budżetowych w wysokości 

11.890.320 zł oraz ustanawia limit planowanych wydatków w kwocie 12.590.320 zł. 

Wynik finansowy — deficyt — ustalono w wysokości 700.000 zł, tj. 5,8 % planowanych 

dochodów budżetu. Deficyt budżetowy zostanie sfinansowany przychodami z 

zaciągniętych pożyczek. Przedstawione źródła pokrycia deficytu są zgodne z art. 217



ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm. — dalej 

ufp) i nie budzą zastrzeżeń z punktu widzenia ich legalności. 

Gmina Bądkowo planuje pokryć wydatki bieżące dochodami bieżącymi, 

zakładając przy tym nadwyżkę operacyjną w wysokości 1.003.821 zł, co wypełnia 

dyspozycję art. 242 ufp, w myśl której zaciągane pożyczki i kredyty oraz emisja 

papierów wartościowych nie mogą być przeznaczone na pokrycie planowanego 

deficytu bieżącego, tzw . operacyjnego. 

Począwszy od 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik dopuszczalnego zadłużenia 

jednostki samorządu terytorialnego. W 2014 r. relacja spłat zobowiązań finansowych 1 

kosztów ich obsługi do planowanych dochodów ogółem, o której mowa w art. 243 ufp 

wyniesie 2,43 %, natomiast indywidualny wskaźnik zdolności spłaty zadłużenia 

jednostki 6,79 %. 

Skład Orzekający po przeanalizowaniu uchwały budżetowej wraz z 

załącznikami dotyczącymi planowanych przychodów i rozchodów, uwzględniając 

prognozę kwoty długu przedstawioną w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej gminy, stwierdza, że Gmina Bądkowo posiada możliwość sfinansowania 

planowanego na 2014 rok deficytu budżetowego. 

Skład Orzekający wskazuje, że podstawą wydania niniejszej opinii jest 

wyłącznie kryterium legalności, w związku z powyższym nie może ona być 

traktowana jako rzeczywista ocena zdolności do obsługi zadłużenia w 

prognozowanym okresie. 

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 M Sbrzelacka


