
                                             Uchwała Nr 12  /Kd/2018
                                             Składu Orzekającego Nr 9
                            Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
                                            z dnia  1 lutego  2018 roku

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy  Zakrzewo.

Działając na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku 
o regionalnych izbach obrachunkowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 561) i na podstawie art. 230 
ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) 
oraz Zarządzenia Nr 1/2018 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 
12 stycznia 2018 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:        – Elżbieta Osińska
                            – Jan Sieklucki

                                                               postanowił:

zaopiniować pozytywnie prawidłowość planowanej kwoty długu przedstawionej przez Gminę 
Zakrzewo.

                                       
                                                          Uzasadnienie

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, Zespół we 
Włocławku  na podstawie  uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  i na 
podstawie uchwały budżetowej na 2018 r. zbadał pod względem formalno-prawnym 
prawidłowość planowanej kwoty długu Gminy Zakrzewo (wynikającej z zaciągniętych 
i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań), o której mowa w art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077- dalej ufp).

Skład Orzekający stwierdza, że uchwała budżetowa Gminy Zakrzewo na 2018 r. zakłada 
dochody w łącznej kwocie  16.153.443,00 zł  oraz  wydatki w łącznej kwocie  17.403.443,00 
zł, 



Deficyt budżetu  w wysokości 1.250.000,00 zł  Gmina planuje sfinansować kredytami i 
pożyczkami. 

W budżecie na 2018 r.  zaplanowano rozchody w kwocie 129.000,00 zł (spłaty 
zaciągniętych  zobowiązań) oraz przychody  w wysokości  1.379.000,00 zł.  

W świetle obowiązującego od 1 stycznia 2014 r. art. 243 ufp, organ stanowiący jednostki 
samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku 
budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty 
przypadających w danym roku budżetowym spłat zobowiązań według tytułów określonych w 
pkt 1-3 tego przepisu do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią 
arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących 
powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do 
dochodów ogółem budżetu obliczoną według wzoru zamieszczonego w tym przepisie.

Skład Orzekający na podstawie uchwały w sprawie  WPF  Gminy Zakrzewo na lata 2018 
– 2027  stwierdza, że:
- zachowana została – wymagana art. 229 ufp – korelacja wartości przyjętych w WPF w 

części dotyczącej 2018 roku i określonych w uchwale budżetowej na 2018 rok, w tym w 
zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu,

- prognozę kwoty długu sporządzono na okres na który zaciągnięto oraz planuje się 
zaciągnąć zobowiązania zwrotne,

- w całym okresie obowiązywania WPF zachowana została relacja z art. 242 ufp (dochody 
bieżące są wyższe od wydatków bieżących),

- planowana na koniec 2018 r. kwota długu wynosi 2.729.068,00 zł i w latach objętych 
Prognozą wykazuje tendencję malejącą. Od 2019 roku  spłata długu planowana jest z 
nadwyżek budżetowych,

- w latach 2018 - 2027 relacja określona w art. 243 ufp jest spełniona.
Skład Orzekający wydając niniejszą opinię uwzględnił przyjęte w Prognozie założenia, iż 

realizacja dochodów budżetu będzie przebiegać na poziomie kwot prognozowanych i 
zachowany zostanie poziom planowanych wydatków budżetu.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia Skład Orzekający Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Bydgoszczy  postanowił jak w sentencji.

Od niniejszej 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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