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Składu Orzekającego Nr 9 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy 

z dnia 26 stycznia 2021 roku 

  

   

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

o regionalnych izbach obrachunkowych ( Dz. U. z 2019r., poz. 2137) w związku zart. 230 ust. 

4 USTAWY z ania £/ sieronia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 20191r., poz. 869 

zm.) oraz Zarzadzenia Nr 1/2021 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w bvayoszczv z ania / stvcznia 2021 roku w sprawie wyznaczenia składów orzekających 

skład Orzekaiacv Nr 9 Resionalnei Izbv Obrachunkowei w Bvdsoszczv. w osobach: 

Przewodniczaca: — Halina Strzelecka 

"złonkowie: — Karol Bednarek 

— Daniel Jurewicz 

uchwalił co następuje: 

zaopiniować pozytywnie prawidłowość planowanej kwoty długu przedstawionej przez Gminę 

Bądkowo. 

Uzasadnienie 

Skład Orzekający Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, Zespół we 

Włocławku sformułował opinię zawartą w sentencun ucnwarv 

Nr XXIV/134/2020 Rady Gminy Bądkowo z dnia 22 eruania 

Prognozy Finansowej Gminy Bądkowo na lata Z0ŻI-ZUGU tdaie wvi i. Graż UCiiwaie iv 

XXIV/135/2020 Rady Gminy Bądkowo z dnia 22 grudnia zuwu.. 

Bądkowo na 2021 rok.



   
Na podstawie powyższych uchwał oraz informacji o liczbie mieszkańców Gminy wg 

GUS. Skład Orzekający wskazuje w poniższej tabeli podstawowe informacje w zakresie 

ksztartowania się długu Gminy na koniec 2021 r.: 
  

    

  

  

  

  

| Liczba mieszkańców wg stanu na 30.06.2020 r.* „ 180) 

Ewan dochody ogółem | 20 478 959 zł | 

piawoene dsskakowdaa | 7492 98! zł Planowane dochody włacne 7 48288! zł 

| rrzewiavwana kwota długu w roku 2020 2 800 000 zł 

| eranowana kwota długu na koniec 2021 r. 2 040 000 zł 

i fianowany wzrost (+)/spadek (-) kwoty długu względem roku 2020 -760 000 zł     
  

Kwota planowanego długu w przeliczeniu na mieszkańca 
  

Kwota planowanego długu w relacji do dochodow owe»: 
  

  

  
  

Kwota planowanego długu w relacji do dochodow wtasnycn ZZA 

Przewidywane wydatki na obsługę długu publicznego 36 000 zł 

* dane wg GUS     

Skład Orzekający ustalił, że Gmina 

zobowiązań finansowych wynikających ze stosunkow nrawnven 

tytułom dłużnym, oraz z innych stosunkow prawnvcn. 

podobne do skutków wynikających z papierow wartosciowvcn oDiewaracvcn na Wierzvielnosci 

im" KrTeavTOow 1 DOZVCZEK Oraz przvietych depozvtów. o którvch mowa w art. 72 

USL 18 ustawy Z ania 2/ sierbnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r.. poz. 869 z 

wieloletnia rrognoza Finansowa. w myśl art 227 ust. i. została opracowana na okres 

1a laki przvięto ilmiry wydatków. o których mowa w artu ŻŻ0 ust. 3 DKI 4 UID. a w Części 

uotvczacei prognozy kwoty długu. zgodnie z art. 227 ust. 2 ufp na cały okres spłaty 

aciagnietrycn zobowiązan. 

" zakresie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów oraz długu. Analiza 

+= -- oraz ucnwały budżetowej na 2021 r. wskazuje, iż w opisanym zakresie 

mycaeniaso. Dataaattwa WYMIENIONYCH elementów 

/.nenwarv puazetrowei Gminy Bądkowo na 2021 r. wynika, że prognozowane dochody 

wynoszą 20.478.959,20 zł, natomiast planowane wydatki wynoszą 22.141.709,20 zł. Różnica 

między tymi wielkościami stanowi deficyt budżetu w wysokości 1.662.750,00 zł.



  

  

>.4 
u 

Jako źródło sfinansowania planowanego deficytu wskazano przycnoay z mru 

niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu. wvnikalace z 

rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami 

wykonywania budżetu o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8ufp w kwocie 1.178.067.00 zł 

OTRZ Z WOMYCN STOAKOW O KIOTVch mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 484.683,00 zł. 

uuuzetowe: na ZUŻI r. wynika, że Gmina nie planuje zaciągać w okresie 

opowiezywanmie wer. m, w tatach 2021 — 2030 zobowiązań zwrotnych. 

ronaato z prognozy wvnika. iż na koniec 2021 r. planowany dług Gminy Bądkowo 

wyniesie 2.040.000,00 zł, stanowiąc 10,0 % planowanvcn na zużi r. aocnoaow Duazżetu. 

— przedstawionei prognozy wvnika. że w iaiach ŻUŻi-ZU3U speimiona zostanie zasada 

określona w art. 242 ufp. prognozowane aocnodv sonda wowczwcgąi Jaaa cija 

w wysokosciacn wyższych od wydatków bieżacycn — --— t=uu— = ee 0 

skKiad Urzekalacy maiac na uwadze brzmienie art. 15 zob ustawy z dnia 2 marca 2020r. 

szczegoinvcn  rozwiazaniach związanych z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem 

1 zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

<rvzvsowych (Dz. U z ŻÓŻO r, poz. 1842) na azien podiecia ucnwafv w sprawie wielolerniei 

Prognozy Finansowel Gminy Bądkowo na Iala ZUż1-ZUŻU USTA. ZZ WYZKAZNIK WVZNACZAIACY 

dopuszczalny poziom spłat zadłużenia o którym mowa wart _.- Le Lonuna mamaae rimaai 

carym okresie obietym Prognoza. 

HUYPINEK TRiNY zzzzy to wozzacznie na wvnikach analizy przedłożonych dokumentów 

EH =-—=:—0 moznwości spłaty zadłużenia. Nie może być zatem 

; za oDinie opetmuraca wszecnstronna ocene kondycji finansowej gminy. 

HuDtEG Chu WoGEu GswTcnzo ugmiemui, Sklad Orzekający: postanowił jak-w-seńtencji 

uchwały. 

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, zgodnie z art. 230 ust. 

4 uip, podlega opublikowaniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

„atormacji pubiicznej (Dz. U. z ŻUŻU r., poz. Ż176). 
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NU LUUACJOŁEJ ULILYYCLY OLUŻY JAAGYYU WALINDAWIIIU WUYPULUŁLIU MAU |AGLIDOZGW ONIUMU ANULUZEULLI LMUZŻGANAJU LIC J 124U y 

Obrachunkowej w Bydgoszczy, ul. Świętej Trójcy 35, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

Przewodnicząca Składu Orzekającego 

Halina Strzelecka 

Członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Bydgoszczy


