uFJonailia izOa uoracnunkowa

w

evDGOSZCZY

losnoł
' We Włocławku
ul. tsrzeska 6

ąz..'ł00 Włocławek

Uchwała Nr 7 /D/2015
Składu orzekającego Nr 9
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

z dnia 30 stycznia 2015 roku
sprawie opinii o mozliwości sfinansowania deficytu przedstawionego
budzetowej Gminy osięciny na2015 rok.
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w

uchwale

Działając na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pażdziemika 1992 roku o
regionalnych izbach obrachunkowych (1.t.Dz.U. z2012 r., poz. lI13 zpóżn. zm.) w zwtązku

z

atl' Ż46 ust. 3

w

publicznych (Dz. L].

z ust. l ustawy z dnta 27 sierpnia 2009 roku o finansach
z2013 r.,poz' 885 z pożn' zm.) orazZarządzenia Nr 6/2011 Prezęsa
związku

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 kwietnia 2011 roku w sprawie
nryznaczęnia składów orzekających i zakresu tch działania,
Skład orzekający Nr 9 Regionalnej Izby obrachunkowej w Bydgoszczy,w osobach:
Przewodnicząca:

- Halina Strzęlecka

Członkowie:

-ElŻbieta osińska

* Jan Sięklucki

uchwalił, co następuje:

zaopiniować pozytywnie mozliwość sfinansowania planowanego def,rcytu przedstawionego

przęz Gminę osięciny w uchwale budzetowej

na 2015 rok.

Uzasadnienie
Ana|izując mozliwośćsfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budzetowej
Gminy osięciny na 2OI5 rok, Skład orzekający zapoznał się uchwałą budzetową na 2075 t'
oraz Więloletnią Prognozą Finansową na Gminy osięciny naIata2015-2019 (dalej WPF')'

W uchwale budzetowej Gminy osięciny na 2075 rok, zaplanowane zostały dochody
budzetowe w wysokoŚci 21.582.527 zł, wydatki budzetowe w wysokości 21 .987.468 zł.
Deficyt budzetowy rozumiany jako róznica pomiędzy dochodami, a wydatkami budzetowymi
wynosi 404.941 zł. Deficyt ten jest wynikiem wprowadzenia do dochodów budzetowych
środków pochodzących z budzętu Unii Europejskiej w kwocie 308.413 zł, którę
przeznaazone Są na spłatę poŻyczki zaciągniętej w latach poprzednich na wyprzedzające
finansowanię zadai finansowanych ze środkow pochodzących z budzetu Unii Europejskiej.
PoŻyczka ta będzie spłacona z dochodów budzetu, a nie z przychodow. Faktyczny deficyt
budzetu wynosi 7I3.354 zł. Jako żródło sfinansowania defic1'tu zaplanowano przychody z
planowany ch do zaciągnięcia poŻy czek.

W budzecie zaplanowano przychody z tytułu planowanych do zaciągnięciapoŻyczek
w wysokoŚci 818.794 zł oraz rozchody w wysokości4I3.853 zł.
ocena mozliwoŚci sfinansowania planowanego w uchwale budzetowej deficytu
budzetu, dokonana został'a z uwzględnieniem spełnienia warunków ustawowych w zakresie
wskaŹników obciązenia budzetu spłatą długu. od 2014 r. zastosowanie ma art.243 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r' o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póżn. zm.),
dotyczący mozliwości zadłuŻenia jednostki samorządu terytorialnego oraz jego spłaty'

Skład orzekający po przęanalizowaniu uchwały budzetowej wtaz
dotyczącymi planowanych przychodów

na koniec 2015 roku przedstawioną

i

W

z

załącznikami

rozchodów, uwzględniając prognozę kwoty długu

uchwale w sprawie WPF, stwierdza,

Że Gmina

osięciny posiada ustawowe mozliwoŚci sfinansowania planowanego na2015 rok deficytu.
Skład orzekający wskazuje jednak, ze podstawą wydania niniejszej opinii jest
wyłącznie kryterium legalności, w związku z povtryższym nie moze ona być traktowana jako
rzeczywista ocena zdolnoŚci do obsługi zadłuŻęnia w prognozowanym okresie.

Biorąc pod uwagę powyzsze ustalenia, orzeczonojak w sentencji.
od niniejszej uchwaĘ słuzy prawo wnięsienia odwołania do pełnego składu Kolegium Regionalnej
Izby obrachunkowej w Bydgoszczy, ul. Świętej Trójcy 35' w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. odwołanie
wnosi się za poŚrednictwem Zespołu wę Włocławku.

Przewodnicząca Składu orzekającego
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