
                                                       Uchwała Nr 3 /Dpr /2021
                                                       Składu Orzekającego Nr 9

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
                                                       z dnia  2 grudnia  2021 roku

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały 
budżetowej  Gminy  Bądkowo na  2022 rok.

Działając na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku                
o regionalnych izbach obrachunkowych (  Dz. U. z 2019 r., poz. 2137) w związku    z art. 246 
ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2021 r., poz. 305 
z późn. zm) oraz Zarządzenia Nr 15/2021 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Bydgoszczy z dnia 17 listopada 2021 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:        – Beata Piłatowska
                            – Karol Bednarek

                                                           postanowił:

zaopiniować pozytywnie możliwość sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego  
w projekcie uchwały budżetowej Gminy  Bądkowo na 2022 rok .

                                                        Uzasadnienie

Analizując możliwość sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego                 
w projekcie uchwały budżetowej  Gminy Bądkowo na 2022 roku Skład Orzekający ustalił,       
co  następuje:

W projekcie  uchwały budżetowej Gminy Bądkowo na 2022 r. zaplanowane zostały 
dochody budżetu w wysokości 19.083.758,50 zł  oraz  wydatki budżetu w wysokości 
19.300.200,50 zł.  Deficyt budżetu wynosi   216.442,00 zł.  

Jako źródło sfinansowania planowanego deficytu budżetu wskazano wolne środki o 
których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 



( Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm. – dalej ufp)  oraz przychody z niewykorzystanych 
środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 
ufp.

Planowane zadłużenie na koniec 2022 r. wyniesie 1.280.000,00 zł. Jak wynika z projektu 
prognozy kwoty długu Jednostka   nie planuje zaciągania nowych zobowiązań zwrotnych. 

Zgodnie z założeniami przyjętymi w prognozie kwoty długu, stanowiącej część WPF 
Gmina  Bądkowo posiada możliwość sfinansowania planowanego deficytu przychodami 
pochodzącymi ze źródeł wskazanych w projekcie uchwały budżetowej i nie spowoduje to 
naruszenia zasad dotyczących uchwalania budżetów określonych w art. 242-243  ufp.

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

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Bydgoszczy w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

                                                                             Przewodnicząca Składu Orzekającego 
                                                                 Halina Strzelecka

                                                                Członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 
                                                                w Bydgoszczy
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