
Uchwała Nr 2  /D/2023
Składu Orzekającego Nr 9

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
  z dnia  19 stycznia  2023 roku

w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale 
budżetowej  Gminy  Bądkowo  na 2023 rok.

Działając na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku                
o regionalnych izbach obrachunkowych ( Dz. U. z  2022 r., poz. 1668), art. 246 ust. 3 
 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2022 r., poz. 1634  z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 2/2022 Prezesa Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 6 czerwca 2022 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

                                                  uchwalił, co następuje:

zaopiniować pozytywnie możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę 
Bądkowo  w uchwale budżetowej na 2023 rok.

U z a s a d n i e n i e

Analizując możliwość sfinansowania deficytu  przedstawionego przez Gminę Bądkowo 
w uchwale budżetowej  na 2023 r. Skład Orzekający Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Bydgoszczy, Zespół we Włocławku przyjął za podstawę dane wynikające z Uchwały 
Nr   XLII/310/2022 Rady Gminy Bądkowo z dnia 20 grudnia 2022 r.  w sprawie uchwalenia   
budżetu Gminy Bądkowo na   2023 rok. 
          Ocena możliwości sfinansowania planowanego w uchwale budżetowej deficytu na 2023 
rok dokonana została z uwzględnieniem  spełnienia warunków ustawowych, w tym reguły art. 
243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz.  1634 
z późn. zm.- dalej ufp).



Na podstawie określonych w budżecie 2023 roku wielkości dochodów i wydatków 
ustalono, iż:
- planowane dochody  wynoszą  -    27.666.303,48  zł,
- planowane wydatki  wynoszą   -    31.128.128,88  zł,
- planowany deficyt  wynosi       -      3.461.825,40  zł.

Badany deficyt zaplanowany został zgodnie z dyspozycją art. 217 ust. 1 ufp, jako różnica 
między dochodami  a wydatkami  budżetu. Jako źródło sfinansowania planowanego deficytu 
wskazano  wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 2.294.785,40 zł 
oraz przychody z środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp w kwocie 1.167.040,00 
zł. W budżecie zaplanowano przychody w łącznej kwocie 3.621.825,40 zł  oraz rozchody  
w kwocie  160.000,00 zł.

Zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt 6 ufp, prawidłowo ustalone zostały limity zobowiązań z tytułu 
zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego  deficytu budżetu. 

W uchwale budżetowej na 2023 r. dochody bieżące budżetu nie pokrywają wydatków 
bieżących, co stanowi „deficyt operacyjny” w kwocie  1.404.065,40 zł. Spełnienie relacji 
zawartej w art. 242 ufp następuje dzięki uwzględnieniu wprowadzonych do budżetu 
przychodów, tj. wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp.

Skład Orzekający wskazuje, że w 2023 r. łączna kwota przypadających do spłaty rat  
zaciągniętych zobowiązań wraz z odsetkami  nie przekroczy dopuszczalnego (indywidualnego) 
wskaźnika spłaty  długu określonego w art. 243 ufp.

Wskazane w uchwale budżetowej źródła sfinansowania deficytu mieszczą się 
w katalogu określonym przepisami art. 217 ust 2 ufp, a więc są prawnie dopuszczalne. 

Przyjmując za podstawę wyniki analizy przedłożonych Izbie dokumentów, przy 
założeniu pełnej realizacji wielkości w nich wykazanych – w ocenie Składu Orzekającego w 
latach spłaty długu,  Gmina Bądkowo zachowa prawem przewidziane ograniczenia w zakresie 
wskaźników obciążenia budżetów lat następnych spłatą długu, wynikające z art. 243 ufp, zatem  
posiada możliwość sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej 
na 2023 rok.

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

Niniejsza opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, zgodnie z art. 
246 ust. 2 i ust. 3 ufp podlega opublikowaniu w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania na zasadach określonych w 
ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r., poz.902)

Od  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
                                                                                             Halina Strzelecka               
                                                                Członek  Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
                                                                                             w Bydgoszczy
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