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fiytf^szcz, dnia 7 grudnia 2015 r.

Pan

Tadeusz Wiewiorski

Wojt Gminy

Wielgie

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy, Zespol we Wloclawku

w zal^czeniu przesyta uchwal? Skladu Orzekaj^cego nr 8 w sprawie wyrazenia opinii

o mozliwosci sfmansowania planowanego deficytu, przedstawionego w projekcie

uchwaly budzetowej Gminy Wielgie na 2016 rok.

Z up. Prizes a

mgr Janpirnucki
Czlonel^acgium

Regionalncj Vzm C^rachunkew^
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Skladu Orzekaj^cego Nr 8

Regionalnej IzbyObrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 7 grudnia 2015 roku

w sprawie opinii o mozliwosci sfinansowania deficytu przedstawionego w prqjekcie
uchwaly budzetowej Gminy Wielgie na 2016 rok.

Dzialaj^c na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziemika 1992 r.

o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 z pozn. zm.) w zwi^ku
z art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.

z 2013 r., poz. 885 z pozn. zm.) oraz Zarz^dzenia Nr 6/2011 Prezesa Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 kwietnia 2011 roku w sprawiewyznaczenia skladow

orzekaj^cych i zakresu ich dzialania, Skiad Orzekaj^cy Nr 8 Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy, w osobach:

Przewodnicz^cy: - Elzbieta Osihska

Czlonkowie: - Daniel Jurewicz

- Jan Sieklueki

uchwalil, CO nast^puje:

zaopiniowac pozytywnie mozliwosc sfinansowania deficytuplanowanego w projekcie
uchwaly budzetowej Gminy Wielgie na 2016 r.

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami art. 246 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm. - dalej ufp) Regionalna Izba Obrachunkowa

w Bydgoszczy na podstawie projektu uchwaly budzetowej przedstawia opini^ w sprawie

mozliwosci sfinansowania deficytu budzetowego.

Sklad Orzekaj^cy formuluj^c opini? zawart^ w sentencji przyj^l za podstaw^ dane
wynikaj^ce z projektu uchwaly budzetowej Gminy Wielgie na 2016 r. oraz prognozy kwoty
dlugu b^d^cej cz^sei^ Wieloletniej Prognozy Finansowej (dalej WPF).

Na podstawie okreslonych w projekcie budzetu na 2016 r. wielkosei dochodow
i wydatkdw ustalono, ze planowany deficjd budzetu wynosi 384 000 zl i sfinansowany
b^dzie przychodami z tytulu planowanych do zaci^gni^cia kredytow i pozyczek, co zgodne
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jest z art. 217 ust.2 pkt 2 i 3 ustawy. Prognozowane przychody w wysokosci 1 125 121 zl
z tytulu zaci^ganych kredytow i pozyczek oraz wolnych srodkow z lat ubieglych (wyliczone
na podstawie bilansu za 2014 r. oraz sprawozdania Rb NDS o nadwyzce/deficycie
od pocz^tku roku do dnia 30 wrzesnia 2015 r.) w wysokosci 487 038 zl zostan^ przeznaczone
na sfinansowanie planowanego deficytu budzetowego oraz na planowane rozchody z tytulu
splaty rat wczesniej zaci^gni^tych zobowi^zan.

Z WPF Gminy Wielgie wynika, ze kwota dlugu na koniec 2016 r. wyniesie

3 710 277 zl, CO stanowi 15,8 % planowanychdochodow.
Z danych zawartych w prognozie kwoty dlugu wynika, ze w 2016 r. obci^zenie budzetu

splaty dlugu planuje si? na poziomie 3,58 % (po uwzgl?dnieniu ustawowych wylqczen) przy

wskazniku indywidualnego zadluzenia obliczonego w oparciu o plan 3 kwartalu roku

poprzedzaj^cego rok budzetowy wynosz^cym 5,88 %. W pozostalych latach obowiqzywania

WPF, tj.: 2017 - 2025 obliczone na podstawie prognozowanych wielkosci relacje splat

zobowi^an fmansowych i kosztdw ich obshigi do planowanych dochodow ogdlem

nie przekraczaj^ maksymalnego wskaznika zadluzenia obliczonegozgodnie z art. 243 ustawy.

Sklad Orzekaj^cy wskazuje, ze wskazniki zadluzenia zostaly wyliczone na podstawie

realizacji budzetow w wielkosci przyj?tych w WPF na lata 2016 - 2025. Wykonanie

dochodow, w tym dochodow biezqcych, ponizej wartosci zaplanowanych przy jednoczesnym

wykonaniu wydatkow biez^cych na zalozonym poziomie mote wplyn^c negatywnie

na zachowanie relacji wymaganej przepisem art. 243 ustawy. W ocenie Skladu Orzekaj^cego

wskaznik indywidualnego zadluzenia zostanie faktycznie ustalony na podstawie sprawozdah
z wykonania budzetu za 2015 r. St^d nalezy miec na uwadze, ze wykazane w prognozie dlugu

wielkosci mog^ ulec zmianie.

Bior^c pod uwag? powyzsze Sklad Orzekaj^cy postanowil jak w sentencji.

Od niniejszej uchwaly sluzy prawo wniesienia odwolania do Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w terminie 14 dni od daty jej dor?czenia.

Przewodnicz^ca Skladu Orzekaj^cego

Czlopek, Kole^ m
Regionali1eiL/,by OlvaLtonkowej

SiOSZ

mgr Elzbieta Osinska


