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Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachurrkolvej w Poznanir.r

zdllia jl srycznia 20 l9 r.

w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansorł,ania deficytu budżetu Gminy Kołaczkowo w 20l9
roktl.

Skład Orzekający wyznaczony Zarząclzeniem Nr 4/20l6 Prezesa Regionalnej lzby Obrachunkowej

z dnia ż8 stycznia 2016r. ze zm. w składzie:

Przewodniczący: LeszekMaciejewski

Członkowie: Zofia Ligocka

Józef coździkiewicz

działając na podstawie art. 13 pkt l0 iart. 19 ust.2 ustawy zdnia7 pażdziernika 1992 r. o fegionalnycl,)

izbach obrachunkowych (Dz. U. z2016 r. poz. 56l, z p6źn. zm.) w związku z ań. ż46 ust. l i 3 ustawy

z dnia ż7 sierpnia 2009 r. o finansac|r publiczrrych (Dz. U. zż0l7 r. poz.2071, z późn. zm.) po dokonaniu

analizy uchwały budżetowej na rok 201 9, przedłożonego tut. Izbie w dniu 9 stycznia 20l9 roku, łryraźa

opinię pozytywną

o możliwości sfi nansowania defi cr.tu.

[Jzasadnienie

Analizttjąc możliwość sfinansowania przez Gminę Kołaczkowo planowanego deficytu budżetu

Sklad Orzekając; ustalił. co następuje,

W uchwale budżetowej Gminy Kołaczkowo na20l9 r. zapIanowane zostaĄl:

- dochody budźetowe w wysokości 26.5'73.673,- zł,

- wydatki budżetowe w wysokości 3ż.983.497,- zł.

Deficyt budżetowy rozumiany jako różnica pomiędzy wskazanymi dochodarni a wydatkami wynosi

6,409.824,- zł. Kwota ta stanowi ż3,2ż oń planowanych dochodów budżetowych na 201 9 rok.

Zgodnie z postanowieniem § 3 deficy budżetu w wysokości 6.109.8ż4,- zł zostanie sfinansowany

przychodami z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pocliodzących

z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 .500.000,- zł,

- zaciągniętych pożyczek i kredl,tów na rynku klajowym w kwocie 3.203,853,- zł,

- nadwyżki z lat ubiegĘch w kwocie 1.705,97l,-zł.

Ponadto zaplanowano przychody z §łułu:
- zaciągniętych poźryczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących

z budżetu Unii Europejskiej (§ 903) w kwocie 1.500.000,- zł,



- wolne środki, o Llórych mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocię 260.000,- ń,

- spłat pożyczek i kredltów udzielonych ze środków publicznych (§ 95l) w kwocie 10.000,- zł,

- zaciągniętych pożyczek i ked}tów na rynku krajowym (§ 952) w kwocie 4.000.000,- zł,

- nadwyżkę z lat ubiegłych (§ 957) w kwocie 1.705.971,- zł.

Rozchody z tytufu udzielonych poĄczek i kedlów (§ 99l) w kwocie 10.000,- ń oraz spłat otrrymanych

kajowych poĄczek i kedytów (§ 992) zaplanowano w kwocie I.056,147,- zł.

Wedfug oceny Składu Orzekającego wskazane w uchwale budżetowej źódło sfinansowania

deficytu tj. przychodami z qtńa zaciągniętych pożryczek na finansowanie zadań realizowanych

z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, przychodami z tytułu zaciągniętych

pożryczęk i krcdytów na rynku krajowym oraz nadwyżki z lat ubiegĘch są prawnie dopuszczalne

i możliwe do pozyskania. Wysokość nadwyżki budżetowej będzie ostatecznie ustalona dopiero po

zamknięciu roku budżetowego i ustaleniu skumulowanego wyniku budżetu.

ł,ączna kwota przypadających do spłaty rat kedytów i poĘczek wraz z należmymi odsetkami

ksżałtować się będzie w 2019 r. na poziomie 4,09Yo (po wyłączeniach 0,44%) planowanych dochodów

i nie przekroczy dopuszczalnego wskańrika spłaty zobowiązań, określonego w art. 243 ustawy

o finansach publicznych, obliczonego w oparciu o plan trzech kwartałów roku poprzedzającego rok

budżetowy, który wynosi I1,12Yo. Z zestawienia stanów kont - syntetycmych za okes od 2018.01.01. do

2018.12.31. wyniką że gmina posiada wolne środki oraz nadwyżkę z lat ubiegłych.

Skład Orzekający zwraca uwagę, że przedstawione możliwości regulowania zobowiązań zośaĘ
określone przy zńożeniu, że w następnych latach zostaną osiągnięte prognozowane przez jednostkę

dochody, a zadfużenie Gminy nie wzrośnie.

W związku z tyrn, żę wielkość realizowanych dochodów będzie rzutowała na relacje, o której mowa

w art.243 ustawy o finansach publicznych w latach następnych, naleĘ na bieżąco monitorować

planowane dochody i ich wykonanie tuk, uby była możliwośó realizacji planowanych wydatków,

rozcbodów ptzy zachowanej relacji wynikającej z art.243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Przewodniczący

Składu Orzekającego

,_,,,z-,e- 42 < _-ł
Leszek Maci{ewski

Pouczenie: Od uchwĄ Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od

daty jej doręczenia.


