
Uchwała Nr 14/D/2020
Składu Orzekającego Nr 3

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego 
w uchwale budżetowej Gminy Osie na 2020 r.

Działając na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. 
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 poz. 2137), art. 246 ust. 3 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz 
Zarządzenia Nr 16/2019 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 
21 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia składów orzekających i zakresu ich działania,

Skład Orzekający Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, w osobach:
Przewodniczący: Andrzej Tatkowski
Członkowie: Krzysztof Olczak

Maciej Słomiński

uchwalił, co następuje:

zaopiniować pozytywnie możliwość sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w 
uchwale budżetowej Gminy Osie na 2020 r.

  UZASADNIENIE

Rada Gminy Osie podjęła w dniu 30 grudnia 2019 r. Uchwałę Nr X/69/19 w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy na 2020 r. Uchwała wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Bydgoszczy w dniu 3 stycznia 2020 r.

Z podjętej uchwały budżetowej wynika, że prognozowane na 2020 r. dochody Gminy 
wyniosą 30 588 111,88 zł, natomiast limit planowanych wydatków ustalono w kwocie 
32 605 115,88 zł. Planowany wynik finansowy - deficyt wynosi 2 017 000,00 zł, który 
postanowiono sfinansować przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu bankowego.

Z uchwały budżetowej na 2020 r. wynika ponadto, że Gmina Osie planuje zaciągnąć 
kredyt w wysokości 856 140,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań długoterminowych. 

Zaciąganie w 2020 r. zobowiązań długoterminowych na sfinansowanie planowanego na 
2020 r. deficytu będzie miało wpływ na sytuację finansową Gminy Osie w latach przyszłych. 
W związku z powyższym możliwość sfinansowania planowanego na 2020 r. deficytu 
przychodami pochodzącymi z zaciągniętych zobowiązań należy rozpatrywać w kontekście 
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osie.
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Z przesłanej do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w dniu 3 stycznia 
2020 r. uchwały Nr X/70/19 Rady Gminy Osie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy Osie (dalej WPF), obejmującej lata 2020-2025, wynika, iż w 
okresie objętym prognozą zachowana zostanie relacja spłat zobowiązań, wyrażona normą, 
o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy.

Analiza uchwały budżetowej Gminy Osie na 2020 r., powiązana z analizą wieloletniej 
prognozy finansowej wskazuje, że Gmina Osie ma możliwość sfinansowania planowanego na 
2020 r. deficytu.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

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

Andrzej Tatkowski
                 Przewodniczący Składu Orzekającego
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