Uchwala Nr l4lDpr12015
Skladu Orzekającego Nr 1
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszcry
z dnia 8 grudnia 2015 r.
w sprawie:

opinii o możliwościsfinansowania planowanego deficy.tu

przedstawionego

w projekcie uchwały budzetowej Gminy Więcbork na 2016 rok.

Działając na podstawie art. 19 ust, 2 ustawy z dnta 7 pażdziernika 1992 r.
o regionalnych izbach obrachuŃo!\Tch (Dz, U. z 2012 r. poz. lll3 z póżn. zm.) w związku
z art. 246 ust. 1 ustawy z dnta 27 sierpnta 2009 t. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.
poz, 885 z póżń, zm.) oraz Zarządzenla Nr 6/2011 Prezęsa Regionalnej lzby ObrachuŃowej
w Bydgoszazy z dnia 22 kwietnia 20lI r, w sprawie składów orzekających i zakresu ich
dziŃanta,
Skład Orzekający Nr

1

Regionalnej lzby ObrachuŃowej w Bydgoszczy,w osobach:

Przewodniczqcą;
członkowie:

}

Lidia Dudek
wodzimierz Bartkowiak
Włodzimierz Górzyński

uchwalił, co następuje:
zaopinioriac poą,§T,nie mozlirvośćsfinansowania planowanego deficltu przedstawionego
przez Gminę \\'ięcbork u,projekcie uchnał},budżetowej na2016 rok,

UZASADNIENIE
Burmistrz Więcborka spełniając wymogi określone art.238 ust. l pkt 2 ustawy z dnla
17 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) przekazał

rl dniu

13 listopada 2015 r. do Regionalnej Izby ObrachuŃowej w Bydgoszczy projekt
uchrłałybudzetowej Gminy na20l6 rok,
Z projektu budzętu na 2016 rok wynika, że prognozowanę dochody wynoszą
,97] zł, natomiast limit wydatkow ustalono na kwotę 38.31 1 .977 zł. Planowany wynik
budzetu - deficyt wynosi 474,000 zł, Według proponowanych zapisów uchwały sfinansowany
37 .837

on zostanie przychodami

z

tytułu zaciągniętych kredYow

.

Z projektu budzętu wynika ponadto, żę w 2016 roku Gmina planuje zaciągnąc kredyty
lv wysokości65l .969,52 zł z przeznaęzęnięm na spłatę wcześniejzaciągniętych zobowiązań
długoterminowych.

rok

Zaciągnięcie zobowiązah długoterminowych na sfinansowanie planowanego na 2016
deficytu będzie miało rłpływna s;,tuację finansową Gminy w latach przyszłych.

W związku

z

powryższym mozliwośćsfinansowania planowanego na 2016 rok deficytu

przychodami pochodzącyml z zaciąganych zobowiązań należy rczpŃtywać w kontekście
wieloletniej prognozy finansowej Gminy. Z ptzesłanego do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszlzy, w trybie art. 230 ust. 2 pkt l ustawy o finansach publicznych projektu

I

Ęl_

uchwały dotyczącejwieloletniej prognozy finansowej Gminy Więcbork (dalej WPF) wynika',..
że w latach objętych prognozą, tJ. 2016-2027 zostanie pIzez Gminę zachowana relacja'
obsługi zadłvżenia, wyr ażona w art. 24 3 ustawy.
Andrtza projektu uchwały budżetowej Gminy Więcbork na 2016 rok, powiążana,
z ana]iizą WPF Gminy wskazuje, ze Gmina ma mozliwośćsfinansowania planowanego
doty cząca

deficytu.

Biorąc powyzsze pod uwagę wydano opinię jak w sentencji.

Pouczenie:

oa nr,"jrr.j uchwĄ słuzy prawo

wniesienia odwołania do pełnego składu Kolegium,Regionalnej lzbY

obrachunkowe,j w Bydgoszczy, uI. Św. Trójcy 35, w terminie l4 dni od daty otrzymania oPinii.
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