Elektronicznie podpisany przez:
HALINA STRZELECKA
dnia 11 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr 12/Dpr /2020
Składu Orzekającego Nr 9
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 11 grudnia 2020 roku
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały
budżetowej Gminy Rypin na 2021 rok.
Działając na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku
o regionalnych izbach obrachunkowych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 2137) w związku z art. 246 ust.
1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 869
z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 17/2020 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia składów orzekających
i zakresu ich działania,
Skład Orzekający Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, w osobach:
Przewodnicząca:
Członkowie:

– Halina Strzelecka
– Karol Bednarek
– Daniel Jurewicz
postanowił:

zaopiniować pozytywnie możliwość sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego przez
Gminę Rypin w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok.

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami art. 246 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
( Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm. – dalej ufp) Regionalna Izba Obrachunkowa na podstawie
projektu uchwały budżetowej przedstawia opinię w sprawie możliwości sfinansowania deficytu
budżetowego przedstawionego przez jednostkę samorządu terytorialnego.
Skład Orzekający formułując opinię zawartą w sentencji uchwały przyjął za podstawę
dane wynikające z projektu uchwały budżetowej Gminy Rypin na 2021 r. oraz prognozy kwoty
długu będącej częścią Wieloletniej Prognozy Finansowej (dalej WPF).
Na podstawie określonych w projekcie uchwały budżetowej na 2021 r. wielkości dochodów
(40.359.346,00 zł) i wydatków (46.874.432,00 zł) ustalono, że planowany deficyt budżetu wynosi
6.515.086,00 zł i sfinansowany zostanie przychodami z kredytów i pożyczek.

Ocena możliwości sfinansowania deficytu planowanego na 2021 r. dokonana została
z uwzględnieniem spełnienia warunków ustawowych w zakresie obciążenia budżetu spłatą długu.
Dokonując analizy Skład Orzekający uwzględnił przepisy art. 243 ufp.
Gmina Rypin planuje pokryć wydatki bieżące dochodami bieżącymi, zakładając przy tym
dochody bieżące wyższe od wydatków bieżących (nadwyżkę operacyjną) w wysokości
535.008,00 zł, co wypełnia dyspozycję art. 242 ufp, w myśl którego zaciągnięte pożyczki
i kredyty nie mogą być przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu na działalności bieżącej.
W okresie obowiązywania WPF, tj. w latach 2021-2028 Gmina nie planuje zaciągania
nowych zobowiązań zwrotnych.
Jak wynika z wartości przyjętych w projekcie uchwały w sprawie WPF, w latach
obowiązywania WPF, tj. 2021-2028 obliczone na podstawie prognozowanych wielkości
dochodów i wydatków, relacje spłat zobowiązań zwrotnych i kosztów ich obsługi do
planowanych dochodów budżetu nie przekraczają dopuszczalnych wskaźników spłaty długu,
obliczonych zgodnie z art. 243 ufp.
Według oceny Składu Orzekającego wskazane w projekcie uchwały budżetowej źródła
sfinansowania deficytu są prawnie dopuszczalne i możliwe do pozyskania, a tym samym Gmina
Rypin spełnia ustawowe wymogi dotyczące możliwości sfinansowania planowanego na 2021 rok
deficytu.
Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, Skład Orzekający postanowił jak w sentencji uchwały.
Od niniejszej uchwały służy prawo wniesienia odwołania do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy, ul. Świętej Trójcy 35, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Przewodnicząca Składu Orzekającego
Halina Strzelecka
Członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy

