
Uchwała Nr 12/Kd /2016 

Składu Orzekającego Nr 9 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy 

z dnia 4 lutego 2016 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 2012 r., poz. 1113 z późn. zm.) 

w związku z art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 3/2016 Prezesa Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 stycznia 2016 roku w sprawie 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 29 grudnia 2015 r. podjęła uchwałę 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bądkowo na lata 2016-2019 

(dalej WPF) oraz uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bądkowo na 2016 rok. 

Skład Orzekający dokonał analizy przedłożonych uchwał, z których wynika, że: 

Wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą kwoty długu sporządzono na lata 

2016 — 2019, co spełnia wymogi art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póź. zm. - dalej ufp). 

Ujęte w prognozie na 2016 rok kwoty wyniku budżetu, przychodów i rozchodów 

budżetu oraz długu są zgodne z kwotami ujętymi w uchwale budżetowej na 2016 r., 

co spełnia wymogi art. 229 ufp.



W całym okresie obowiązywania WPF zachowana została relacja wynikająca z art. 

242 ufp, tj. planowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących. 

Na 2016 r. zaplanowano budżet z deficytem budżetowym w wysokości 1.157.229,00 

zł, który sfinansowany zostanie pożyczkami i wolnymi środkami z rozliczenia kredytów 1 

pożyczek z lat ubiegłych. W kolejnych latach obowiązywania WPF Gmina nie planuje 

zaciągać nowych zobowiązań zwiększających dług, źródłem spłaty długu są prognozowane 

nadwyżki budżetu. 

Z przedłożonej uchwały w sprawie WPF wynika, że planowana kwota długu na 

koniec 2016 roku wyniesie 1.852.032,60 zł. 

W całym okresie obowiązywania WPF obliczone na podstawie prognozowanych 

wielkości relacje spłat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek i kosztów ich 

obsługi do planowanych dochodów ogółem nie przekraczają indywidualnych wskaźników 

dopuszczalnego poziomu obciążenia budżetu spłatą długu, obliczonych zgodnie z art. 

243 ufp. 

Niniejsza opinia oparta jest wyłącznie na wynikach analizy przedłożonych 

dokumentów i dotyczy formalno-prawnych aspektów możliwości spłaty zadłużenia. Nie może 

być zatem uważana za opinię obejmującą wszechstronną ocenę kondycji finansowej gminy. 

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, postanowiono jak w sentencji uchwały. 

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. 

Przewodnicząca Składu Orzekającego 

Członek Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Bydgoszcz 

mgr Halixd Strzelecka


