Uchwala Nr 17/Kd/2012
Składu Orzekającego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 3 lutego 2012 roku
w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Łabiszyn.
Działając na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55 póz. 577, Nr 154 póz. 1800;
z 2002 r. Nr 113 póz. 984; z 2003 r. Nr 149 póz. 1454; z 2004 r. Nr 273 póz. 2703; z 2005 r.
Nr 14 póz. 114, Nr 64 póz. 565, Nr 249 póz. 2104; z 2009 r. Nr 157 póz. 1241 oraz z 2010 r.
Nr 238 póz. 1578) i art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157 póz. 1240; z 2010 r. Nr 28 póz. 146, nr 96 póz. 620, Nr 123
póz. 835, Nr 152 póz. 1020, Nr 238 póz. 1578, Nr 257 póz. 1726; z 2011 r. Nr 185 póz. 1092,
Nr 201 póz. 1183, Nr 234 póz. 1386) oraz Zarządzenia Nr 6/2011 Prezesa Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 kwietnia 2011 roku 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 Górzyński
uchwalił, co następuje:
zaopiniować pozytywnie prawidłowość planowanej'kwoty długu Gminy Łabiszyn.
UZASADNIENIE
Rada Miejska w Łabiszynie podjęła w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałę Nr
XI/102/2011 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabiszyn (dalej
WPF) oraz Uchwałę Nr XI/101/2011 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2012
rok. Uchwały wpłynęły do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w dniu 10
stycznia 2012 roku.
Z podjętej uchwały budżetowej wynika, że prognozowane na 2012 rok dochody
wynoszą 26.125.428,00 zł, natomiast limit planowanych wydatków ustalono w kwocie
24.793.428,00 zł. Planowany wynik finansowy - nadwyżka budżetu wynosi 1.332.000,00 zł.
Nadwyżkę budżetu przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek z tytułu wcześniej
zaciągniętych zobowiązań.
Wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą kwoty długu i spłat uchwalono na
lata 2012-2016.
Na mocy art. 85 pkt 3 oraz art. 121 ust.' 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 póz. 1241
zpóźn. zm.) w latach 2012-2013 obowiązują zasady wynikające z art. 169 i 170 ustawy

z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 póz. 2104 z późn. zm.),
dotyczące limitu spłat i zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego.
Skład Orzekający stwierdził, że z przedstawionych w WPF danych wynika, iż spłaty
zobowiązań wyniosą: w 2012 roku - 6,3 % planowanych na ten rok dochodów, a w 2013 roku
- 6,5 % planowanych na ten rok dochodów. Natomiast prognozowane zadłużenie Gminy,
uwzględniające tytuły dłużne wynikające z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa,
w stosunku do planowanych dochodów wyniesie w latach 2012-2013 odpowiednio: 26,1 % i
21,9 %. W związku z powyższym zachowane zostaną ustawowe limity spłat zobowiązań oraz
zadłużenia wynoszące odpowiednio 15 % i 60 % planowanych na dany rok dochodów.
Zgodnie z przepisami obowiązującej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157 póz. 1240 z późń. zm.) oraz przepisami wprowadzającymi ustawę
o finansach publicznych, od roku 2014 możliwość zaciągania zobowiązań i ich spłat
uwarunkowana będzie zachowaniem relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach
publicznych. Powyższa relacja, przedstawiona w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2012-2016 zostanie zachowana w okresie jej
obowiązywania.
Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak sentencji.
Przewodniczący Składu Orzekającego

