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\Uchwala Nr 48a 12007 

f'O:J;il, ...... --:,.\_.. ··'~~L:·:::::.:-·····Sldadu Orzekajacego Nr 4 
_ ..-- \. Regionalnej Izby Obrachunkowej 

I \ w Bydgoszczy 
~) z dnia 13 grudnia 2007 roku 

w sprawie wydania opinii 0 moiliwosci sfinansowania deficytu budietu ora: 
prawidlowosci dotqczone] do projektu uchwaly budietowej prognozy 
kwoty dlugu Gminy Lubicz. 

Dzialajac na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992r. 
a regionalnych izbach obrachunkowych (Oz. U. z 200 1 r. Nr 55, paz. 577 z pozn. 
zm.), art. 172 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 a finansach publicznych (Oz.U.Nr 249, 
paz. 2104 z p6in. zm.) oraz Zarzadzenia Nr 4/2006 Prezesa Regianalnej lzby 
Obrachunkawej w Bydgoszczy z dnia IS marca 2006 r. w sprawie skladow 
orzekajacych i zakresu ich dzialania, 

Sklad Orzekajqcy w osobach: 

Przewodniczqcy: Halina Paszkowska Czlonek Kolegium RIO 

Czlonkowie: Andrzej Graczyk Czlonek Kolegium RIO 

Aleksandra Ostrowska Czlonek Kolegium RIO 

opiniuje pozytywnie 

mozliwosc sfinansowania deficytu budzetu oraz prawidlowosc prognazy dlugu Gminy 
Lubicz. 



Uzasadnienie 

Analizujac mozliwosc sfinansowania deficytu budzetu w 2008 roku oraz 
prawidlowosc prognozy dlugu Sklad Orzekajacy ustalil, co nastepuje: 

1.	 W projekcie budzecie Gminy na 2008 rok, zap1anowane zostaly dochody w 
wysokosci 36.631.699 zl i wydatki w wysokosci 370371.699z1 Roznica miedzy 
tymi wielkosciami stanowi deficyt budzetu w wysokosci 740.000 zl 
Jako zrodlo sfinansowania p1anowanego deficytu budzetu wskazano zgodnie z art. 
168 ust. 2 ustawy 0 finansach pub1icznych przychody budzetu pochodzace z: 
wo1nych srodkow 0 kt6rych mowa w punkcie 6 tego artykulu, 

Wskazane w uchwa1e budzetowej zrodla sfinansowania deficytu sa prawnie 
dopuszcza1ne. 

W projekcie budzetu zap1anowano przychody w Iacznej kwocie 2.8600300 zl (w 
tym z tytulu: zaciaganych pozyczek i kredyt6w w wysokosci 2.100.000 zl, z tytulu 
innych rozliczen krajowych - wo1nych srodkow - w wysokosci 760.300 zl oraz 
rozchody w lacznej kwocie 2.120.000, w tym: na splate zobowiazan z tytulu splaty 
pozyczek i kredyt6w w wysokosci 2.120.000 zl 

2.	 Do projektu uchwaly budzetowej dolaczona zostala prognoza kwoty dlugu oraz 
kwoty p1anowanych splat zadluzenia, 

Dane zawarte w prognozie na rok budzetowy 2008 uwzgledniaja dane 
wynikajace z p1anu przychod6w i rozchod6w projektu uchwaly budzetowej. 

Prognoza kwoty dlugu, zgodnie z art. 172 ust. 1 pkt 2 ustawy 0 finansach 
publicznych, obejmuje oprocz roku 2008, takze prognoze ksztaltowania sie dlugu 
w 1atach nastepnych, na kt6re zaciagnieto zobowiazania. 

Poziom zadluzenia na koniec 2008 r. wyniesie 51,9 % prognozowanych 
dochod6w i nie przekroczy granic okreslonych wart. 170 cytowanej ustawy. 
W 1atach 2009 - 2017 poziom ten ma1eje i ksztaltuje sie od 44,6 % do 0,5 % w 
roku 2017. 
Z dokumentacji wynika, ze splata zobowiazan wymienionych wart. 169 nie 
przekracza poziomu 15% wynikajacych z tego artykulu, 

Wobec powyzszego mozna stwierdzic prawidlowosc zalaczonej do budzetu 
prognozy kwoty dlugu na rok 2008 i lata nastepne, jak rowniez, ze kwota dlugu nie 
przekracza 60% p1anowanych dochod6w w okresie zadluzenia. 
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Pouczenie: 
1. Od niniejszej uchwaly Skladu Orzekajacego przysluguje odwolanie do pelnego skladu Kolegium Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia. 

2.	 Opinia pod1ega publikacji w Biu1etynie Informacji Publicznej 


