
Uchwała Nr 11/DPr/2017
Składu Orzekającego Nr 7

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 1 grudnia 2017 roku

w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie 
uchwały budżetowej Gminy Lubanie na 2018 rok.

Działając na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) w związku z art. 
246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 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 składów orzekających i zakresu ich 
działania,

Skład Orzekający Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, w osobach:

Przewodniczący: – Daniel Jurewicz
Członkowie:        – Jan Sieklucki
                            – Halina Strzelecka

uchwalił, co następuje:

zaopiniować pozytywnie możliwość sfinansowania planowanego deficytu 
przedstawionego przez Gminę Lubanie w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok.

Uzasadnienie

Wójt Gminy Lubanie, spełniając wymogi określone w art. 238 ust. 1 pkt 2 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 – dalej 
ustawa), przekazał w ustawowym terminie do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy, Zespół we Włocławku, projekt uchwały budżetowej Gminy na 2018 rok.

Zgodnie z projektem uchwały dochody budżetowe zaplanowano w wysokości 
18.383.871 zł, natomiast limit planowanych wydatków wynosi 21.798.827 zł. Wynik 
finansowy – deficyt – ustalono w wysokości 3.414.956 zł. Jako źródło jego 
sfinansowania wskazano przychody z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek 
długoterminowych, co zgodne jest z wymogami ustawy.

Skład Orzekający po przeanalizowaniu projektu uchwały budżetowej wraz
z załącznikami dotyczącymi planowanych przychodów i rozchodów, uwzględniając 
prognozę kwoty długu na koniec 2018 rok przedstawioną w projekcie uchwały
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy, stwierdza, że Gmina Lubanie 
spełnia ustawowe wymogi i ma możliwość sfinansowania planowanego na 2018 rok 
deficytu.

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



Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, orzeczono jak w sentencji.

Przewodniczący Składu Orzekającego
Daniel Jurewicz
Członek Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

Pouczenie
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych 
izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r.  poz. 561) od niniejszej uchwały służy prawo 
wniesienia odwołania do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy, w terminie 14 dni od daty doręczenia opinii.
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