
Uchwala Nr 8/D/2016 
Skladu Orzekajqcego Nr 9 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy 
z dnia 5 lutego 2016 roku 

w sprawie opinii o mozliwosci sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale 
budzetowej Gminy Zakrzewo na 2016 rok. 

Dzialajqc na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 roku o 
regionalnych izbach obrachunkowych (j. t. Dz. U . z 2012 r., poz. 1113 z pozn. zm.) w 
zwiazku z art. 246 ust. 3 w zwiazku z ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych (Dz. U . z 2013 r., poz. 885 z pozn. zm.) oraz Zarzadzenia Nr 3/2016 Prezesa 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 stycznia 2016 roku w sprawie 
skladow orzekajacych i zakresu ich dzialania, 

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

Przewodniczacy: - Halina Strzelecka 
Czlonkowie: - Elzbieta Osihska 

- Jan Sieklucki 

uchwalil, co nastepuje: 

zaopiniowac pozytywnie mozliwosc sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego 
przez Gmine Zakrzewo w uchwale budzetowej na 2016 rok. 

Uzasadnienie 

Rada Gminy Zakrzewo na sesji w dniu 23 grudnia 2015 roku podjela uchwale 
w sprawie uchwalenia budzetu na 2016 r. oraz uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2016-2019 (dalej WPF). 

Uchwala budzetowa zaklada osi^gniecie w 2016 r. dochodow budzetowych 
w wysokosci 11.724.479,00 zl oraz ustanawia limit planowanych wydatkow w kwocie 
12.464.479,00 zl. Na podstawie wyzej przedstawionych wartosci ustalono, ze planowany 
wynik finansowy to deficyt budzetu w wysokosci 740.000,00 zl. Jako zrodlo sfinansowania 



deficytu wskazano przychody z tytulu nadwyzki budzetowej z lat ubieglych, a wiec zgodnie 
z art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U . 
z 2013 r., poz. 885 z pozn. zm. - dalej ufp). 

Ocena mozliwosci sfinansowania planowanego w uchwale budzetowej na 2016 rok 
deficytu budzetu, dokonana zostala z uwzglednieniem spelnienia warunkow ustawowych 
w zakresie wskaznikow obciqzenia budzetu splata dlugu. 

Sklad Orzekajacy po przeanalizowaniu uchwaly budzetowej wraz z zalqcznikami 
dotyczacymi planowanych przychodow i rozchodow, uwzgledniaj^c prognoze kwoty dlugu, 
przedstawiona w uchwale w sprawie WPF, stwierdza, ze Gmina Zakrzewo spelnia ustawowe 
wymogi dotyczqce sfinansowania planowanego na 2016 rok deficytu budzetowego oraz, ze 
relacja o ktorej mowa w art. 243 ufp jest spelniona w calym okresie objetym prognoz^. 

Z uwagi na powyzsze Sklad Orzekajqcy postanowil wydac opinie jak w sentencji 

uchwaly. 

Od niniejszej uchwaty stuzy prawo wniesienia odwolania do pelnego skladu Kolegium Regionalnej Izby 

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

Przewodniczqca Skladu Orzekajqcego 

Czionek Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Bydgoszcz 

mgr Ha, trzelecka 


