
Uchwała Nr 7/Dpr/2017
Składu Orzekającego Nr 8

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 5 grudnia 2017 r.

w sprawie  opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały 
budżetowej Miasta Lipno na 2018 r.

Działając na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych 
izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) w związku z art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077) oraz Zarządzenia            
Nr 4/2017 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 9 listopada 2017 r. 
w sprawie wyznaczenia składów orzekających i zakresu ich działania, Skład Orzekający             
Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Bydgoszczy, w osobach:

Przewodniczący: –  Elżbieta Osińska
Członkowie:        –  Daniel Jurewicz

                                      –  Jan Sieklucki

uchwalił, co następuje:

zaopiniować pozytywnie możliwość sfinansowania deficytu planowanego w projekcie
chwały budżetowej Miasta Lipno na 2018 r.

Uzasadnienie

Analizując możliwość sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie 
uchwały budżetowej Miasta Lipno na 2018 roku Skład Orzekający ustalił, co  następuje:
W projekcie  uchwały budżetowej na 2018 r. przewidziane zostały :

   dochody w wysokości 53 248 775,00 zł,
   wydatki w wysokości 53 919 129,00 zł.

Zakładany deficyt budżetu - rozumiany jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami  
wynosi 670 354,00 zł. Jako źródło sfinansowania planowanego deficytu budżetu wskazano 
przychody budżetu z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych. Skład orzekający na podstawie 
składanych sprawozdań: Bilansu z wykonanie budżetu Miasta Lipno na dzień 31 grudnia 2016 
r., sprawozdania Rb NDS (sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu 



terytorialnego) za okres od początku roku do dnia 30 września 2017 roku oraz informacji               
z banku o lokacie ustalił, że Miasto Lipno posiada wolne środki z tytułu rozliczenia kredytów 
i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 245 096,86 zł.

Z danych zawartych w prognozie kwoty długu, będącej częścią Wieloletniej Prognozy 
Finansowej (dalej WPF) wynika, że w 2018 r. obciążenie spłatą długu planuje się na poziomie 
1,94 % przy wskaźniku dopuszczalnej spłaty zadłużenia wynoszącym 5,10 %. W pozostałych 
latach obowiązywania WPF, tj. w latach 2019 - 2026 obliczone na podstawie prognozowanych 
wielkości relacje spłat zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi do planowanych 
dochodów ogółem nie przekraczają wskaźnika dopuszczalnej spłaty zadłużenia obliczonego 
zgodnie z art. 243 ustawy. Omawiane relacje zadłużenia są zachowane przy wykonaniu 
budżetów w wielkościach przyjętych w WPF. 

W ocenie Składu Orzekającego możliwość sfinansowania deficytu i spłaty zobowiązań           
z lat ubiegłych zaplanowanych w projekcie uchwały budżetowej na 2018 r. wolnymi środkami 
z lat ubiegłych jest zgodna z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077).  

Skład Orzekający wskazuje, że podstawą wydania niniejszej opinii jest wyłącznie 
kryterium legalności, w związku z powyższym nie może ona być traktowana jako rzeczywista 
ocena zdolności do obsługi zadłużenia w prognozowanym okresie.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.

Od niniejszej uchwały służy prawo wniesienia odwołania do pełnego składu Kolegium Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

                                                                          Przewodnicząca Składu Orzekającego
                                                                                       Elżbieta Osińska 
                                                                                     Członek Kolegium
                                                              Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy    

                                                                                   


		2017-12-05T08:00:44+0000
	Elżbieta Osińska




