
Elektranicznie podpisany przez: 

HALINA STRZELECKA 

dnia 29 stycznia 2020 r. 

  

Uchwała Nr 10 /Kd/2020 URZĄD GMINY 
. w BĄDKOWIE 

Składu Orzekającego Nr 9 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy da a ŻA. 01. 2070 

z dnia 29 stycznia 2020 r. 

  
  

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Bądkowo Pk mes. 

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

izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) i art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz Zarządzenia Nr 16/2019 

Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 października 2019 r. 

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 

postanowił 

zaopiniować pozytywnie prawidłowość planowanej kwoty długu Gminy Bądkowo. 

Uzasadnienie 

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy na podstawie 

Uchwały Nr XV/77/2019 Rady Gminy Bądkowo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bądkowo na lata 2020-2030 (dalej WPF) i na 

podstawie Uchwały Nr XV/78/2019 Rady Gminy Bądkowo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie 

budżetu Gminy Bądkowo na 2020 r. zbadał pod względem formalno-prawnym prawidłowość 

planowanej kwoty długu Gminy Bądkowo (wynikającej z zaciągniętych i planowanych do 

zaciągnięcia zobowiązań), o której mowa w art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 

roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm. - dalej ufp), 

Działając na podstawie art. 230 ust. 4 ufp, regionalna izba obrachunkowa na podstawie 

przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego wieloletniej prognozy finansowej oraz 

uchwały budżetowej przedstawia opinię w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu 

jednostki samorządu terytorialnego (wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań), 

o której mowa w art. 226 ust. 1 pkt 6 ufp. 

Skład Orzekający na podstawie powyższych uchwał oraz informacji o liczbie 

mieszkańców Gminy wg Głównego Urzędu Statystycznego, przedstawia w poniższej tabeli 

 



podstawowe informacje w zakresie kształtowania się długu Gminy Bądkowo na koniec 2020 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

rok.; 

Liczba mieszkanców wg stanu na 30.06.2019 r.* 4275 

Planowane dochody ogółem 20 159 656 zł 

Planowane dochody własne 7 505 236 zł 

Przewidywana kwota długu w roku 2019 1 800 000 zł 

Planowana kwota długu na koniec 2020 r. 2 800 000 zł 

Planowany wzrost (+)/spadek (-) kwoty długu względem roku 2019 1 000 000 zł 

Kwota planowanego długu w przeliczeniu na mieszkańca 655 zł 

Kwota planowanego długu w relacji do dochodów ogółem 13,9% 

Kwota planowanego długu w relacji do dochodów własnych 37,3% 

Przewidywane wydatki na obsługę długu publicznego 31500 zł       
  

Prawidłowość planowanej kwoty długu Gminy Bądkowo Skład Orzekający ocenił 

w szczególności pod kątem spełnienia relacji określonej w art. 243 ufp. 

Na podstawie analizy przedłożonych dokumentów, Skład Orzekający stwierdził, 

że prognoza kwoty długu została opracowana na lata 2020-2030, tj. na okres spłaty 

zaciągniętych zobowiązań i planowanych do zaciągnięcia, zgodnie z art. 227 ust. 1 ufp. 

W uchwale w sprawie WPF zachowana została wymagana przepisem art. 229 ufp 

korelacja wartości przyjętych w WPF w części dotyczącej 2020 r. 1 określonych w uchwale 

budżetowej na 2020 r., w tym w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów 

i rozchodów oraz długu. 

Planowane zadłużenie Gminy na koniec 2020 r. wyniesie 2.800.000,00 zł . W 2020 r. 

na spłatę długu zaplanowano kredyt. W kolejnych latach obowiązywania WPF nie planuje się 

zaciągania zobowiązan zwrotnych. Spłata długu w latach 2021-2030 planowana jest 

z prognozowanych nadwyżek budżetowych. W okresie objętym WPF zostanie spełniona 

relacja określona w przepisach art. 242 i art. 243 ufp. 

Wobec powyższego Skład Orzekający ocenił, że planowana kwota długu, w okresie 

objętym prognozą, kształtuje się na poziomie zapewniającym przestrzeganie obowiązujących 

przepisów prawnych regulujących indywidualny dopuszczalny poziom spłaty zadłużenia 

jednostki samorządu terytorialnego. 

Skład Orzekający wydając niniejszą opinię uwzględnił przyjęte w Prognozie założenia, 

iż realizacja dochodów budżetu będzie przebiegać na poziomie kwot prognozowanych, 

zachowany zostanie poziom planowanych wydatków budżetu oraz wypracowane zostaną 

nadwyżki operacyjne na założonym poziomie.



Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanowił jak w sentencji uchwały. 

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

Obrachunkowej w Bydgoszczy, ul. Św. Trójcy 35, w terminie 14 dni od daty otrzymania opinii. 

Przewodnicząca Składu Orzekającego 

Halina Strzelecka 

Członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Bydgoszczy


