Uchwala Nr 31D/2013
Składu Orzekającego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 9 stycznia 2013 roku
w sprawie: opmn o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego
w uchwale budżetowej Gminy Sadki na 2013 rok.
Działając

na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113), art. 246 ust. 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240; z 2010 r. Nr
28 poz. 146, nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257
poz. 1726; z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz.
1429, Nr 291 poz. 1707) oraz Zarządzenia Nr 612011 Prezesa Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 kwietnia 2011roku w sprawie składów
orzekających i zakresu ich działania,
Skład Orzekający

Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, w osobach:
Przewodniczący:
Andrzej Tatkowski
Członkowie:
Lidia Dudek
Włodzimierz G6rzyński
uchwalił,

co następuje:

zaopiniować

pozytywnie możliwość sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego
w uchwale budżetowej Gminy Sadki na 2013 rok.
UZASADNIENIE
Rada Gminy Sadki podjęła w dniu 20 grudnia 2012 roku Uchwałę Nr XXV177/2012 w
sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2013 rok. Uchwała wpłynęła do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy w dniu 28 grudnia 2012 roku.
Z podjętej uchwały budżetowej wynika, że prognozowane na 2013 rok dochody
Gminy wyniosą 19.045.581,57 zł, natomiast limit planowanych wydatków ustalono w kwocie
19.713.602,57 zł. Planowany wynik finansowy - deficyt wynosi 668.021,00 zł. Jako źródło
jego sfinansowania wskazano przychody z zaciągniętych kredytów w kwocie 353.021,00 zł
oraz pożyczek w kwocie 315.000,00 zł.
Na mocy art. 85pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające
ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późno zm.) w 2013 roku
obowiązują zasady wynikające z art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późno zm.), zgodnie z którymi łączna
kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek, wykupów
papierów wartościowych oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez
jednostkę samorządu terytorialnego poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć 15%

planowanych na dany rok dochodów, a łączna kwota dlugu tej jednostki me może
przekroczyć 60% planowanych na ten rok dochodów ogólem.
W związku z powyższym, badając możliwość sfinansowania planowanego na 2013
rok deficytu Gminy Sadki, Skład Orzekający przeanalizował wykazane w uchwale
budżetowej dane pod kątem ich zgodności z wymogami ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych i nie stwierdził naruszenia obowiązujących w tym zakresie
przepisów.
Zaciągnięcie zobowiązań długoterminowych na sfinansowanie planowanego na 2013
rok deficytu będzie miało jednak wpływ na sytuację finansową Gminy w latach przyszłych.
W związku z powyższym możliwość sfinansowania planowanego na 2013 rok deficytu
przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek i kredytów należy rozpatrywać
w kontekście wieloletniej prognozy finansowej Gminy. Z przesłanej do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy Uchwały Nr XXV/78/2012 Rady Gminy Sadki z dnia
20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadki
na lata 2013-2024 (dalej WPF) wynika, że w 2013 roku zostaną spełnione wymogi
wynikające z ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych. Od roku 2014
zastosowanie będzie miał art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późń. zm.), dotyczący możliwości zadłużenia
jednostki samorządu terytorialnego oraz jego spłaty. Z WPF Gminy Sadki wynika, że relacja,
o której mowa wart. 243 ustawy o finansach publicznych zostanie przez Gminę spełniona
w całym okresie objętym prognozą.
Analiza uchwały budżetowej Gminy Sadki na 2013 rok oraz wieloletniej prognozy
finansowej Gminy wskazuje, że jednostka ma możliwość sfinansowania planowanego na
2013 rok deficytu.
Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak sentencji.

Przewodniczący Składu Orzekającego
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