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Skladu Orzekajacego Nr 9 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy 

z dnia 11 grudnia 2015 roku 

w sprawie opinii o mozliwosci sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie 

uchwaly budzetowej Gminy Zakrzewo na 2016 rok. 

Dzialajac na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 roku 

o regionalnych izbach obrachunkowych (t. j . Dz. U . z 2012 r., poz. 1113 z pozn. zm.) w 

zwiazku z art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 

(t. j . Dz. U . z 2013 r., poz. 885 z pozn. zm.) oraz Zarzadzenia Nr 6/2011 Prezesa 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 kwietnia 2011 roku w sprawie 

wyznaczenia skladow orzekajacych i zakresu ich dzialania. 

Sklad Orzekajacy Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, w osobach: 

Przewodniczaca: - Halina Strzelecka 

Czlonkowie: - Elzbieta Osihska 

- Jan Sieklucki 

postanowil 

zaopiniowac pozytywnie mozliwosc sfinansowania planowanego deficytu 

przedstawionego przez Gmine Zakrzewo w projekcie uchwaly budzetowej na 2016 rok. 

Uzasadnienie 

Zgodnie z przepisami art. 246 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (t. j . Dz. U . z 2013 r., poz. 885 ze zm. - dalej ufp) Regionalna Izba 

Obrachunkowa na podstawie projektu uchwaly budzetowej przedstawia opinie 

w sprawie mozliwosci sfinansowania deficytu budzetowego przedstawionego przez 

Gmine Zakrzewo. 

Sklad Orzekajacy formulujac opini? zawarta w sentencji przyjal za podstawe dane 

wynikajace z projektu uchwaly budzetowej Gminy Zakrzewo na 2016 r. oraz prognozy 

kwoty dlugu bedacej czeicia Wieloletniej Prognozy Finansowej (dalej WPF). 



Na podstawie okreslonych w projekcie uchwaly budzetowej na 2016 r. wielkosci 

dochodow i wydatkow budzetu Gminy ustalono, ze planowany na 2016 rok deficyt 

budzetu wynosi 740.000,00 zl i sfinansowany zostanie przychodami z tytulu nadwyzki 

budzetowej z lat ubieglych. Wymienione zrodlo sfinansowania deficytu jest zgodne z art. 

217 ust. 2 ufp. 

Ocena mozliwosci sfinansowania deficytu planowanego na 2016 r. dokonana 

zostala z uwzglednieniem spelnienia warunkow ustawowych w zakresie obciazenia 

budzetu splaty dlugu. Dokonujac analizy Sklad Orzekajacy uwzgl^dnil przepisy art. 243 

ufp. 

Gmina planuje pokryc wydatki biezace dochodami biezacymi, zakladajac przy tym 

nadwyzke operacyjna, co wypelnia dyspozycje art. 242 ufp, w mysl ktorego zaci^gniete 

pozyczki i kredyty nie moga bye przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu na 

dzialalnosci biezacej. 

Jak wynika z wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zakrzewo wysokosc dlugu 

publicznego Gminy na koniec 2016 roku wyniesie 162.333,00 zl . 

Zalozona wysokosc zobowiazari kredytowo - pozyczkowych do splaty w2016r. , 

tj. splaty rat kredytow i pozyczek wraz z naleznymi odsetkami (art. 243 ufp ) do 

planowanych dochodow ogolem wynosi 0,94 %. Natomiast dopuszczalny poziom splat 

zadluzenia, ktorego wyznacznikiem zgodnie z art. 243 ufp jest srednia arytmetyczna z 

obliczonych z ostatnich trzech lat relacji dochodow biezacych powiekszonych o dochody 

ze sprzedazy majatku oraz pomniejszonych o wydatki biezace do dochodow ogolem 

(obliczony w oparciu o plan III kwartalu 2015 r.) wyniesie 8,20 %. Zatem laczna kwota 

splat przypadajaca w 2016 r. miesci sie w przewidywanym wskazniku splaty zadluzenia, 

ustalonym zgodnie z art. 243 ufp. 

Przyjmujac za podstawe wyniki analizy przedlozonych Izbie dokumentow, przy 

zalozeniu pelnej realizacji wielkosci w nich wykazanych Gmina posiada mozliwosc 

sfinansowania planowanego na 2016 r. deficytu budzetowego. 

Biorac pod uwage powyzsze Sklad Orzekajacy postanowil jak w sentencji. 

Od niniejszej uchwaty shizy prawo wniesienia odwolania do pelnego skladu Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, ul. Swietej Trqjcy 35, w terminie 14 dni od dnia jej 

doreczenia. 

Przewodniczaca Skladu Orzekajacego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej 
Czlonek Kolegiiun 

mgrHa, elecka 


