
Uchwała Nr 20al20ll
Składu Orzekającego Nr 5

Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy

z dnia 8 grudnia 2011 roku

w sprawie wydania opinii o projekcie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
na lata 2012- 2015 oraz prawidłowości planowanej krroĘ długu w
latach 2012 - 2015.

Działając na podstawie art. 19 ust. 2 w związku art. 13 pkt 12 ustawy z dnia7 pńdziernlka
l992 roku o regionalnych izbach obrachunkovvych (Dz, U. z 200I r, Nr 55 poz. 577 , Nr 154

poz. 780; z2O0ż r. Nr 1 13 poz.984; z2003 r. Nr 149 poz. 1454 z2004 r. Nr 273 poz,2703;
z2005 r, Nr 14 poz, I14, Nr 64 poz.565, Nr ż49 poz.2104: z2009 r. Nr l 57 poz. I24l) oraz
art.230 ust, 2 pkt 1 ustawy z dnia27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr
l57 poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz, 835) oraz Zarządzenia Nr 6120ll
Prezęsa Regionalnej lzby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 kwietnia 2011 roku
w sprawie Wznaazenia składów otzekających i zakresuichdzińania,
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opiniuje porytywnie

projekt wieloletniej prognozy ftnansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2012-
2015 orazprawidłowości planowanej kwoty dfugu w latach 2012 -2015.



-

uzasadnienie

Projekt uchwĄ o wieloletniej prognozię finansowej wpĘnął do RIO w
terminie, tj do dnia 15 listopada 20II t,) a zatęm zostń zachowany termin,
wynikający z art.238 ust. I związktl art.230 ust.2 ustawy o finansach publicznych
(ufp)

W nagłówku projektu uchwały powołano właściwąpodstawę prawną.

Projekt uchwĄ o wieloletniej prognozie finansowej został,przedłożony
Radzie Powiatu na podstawie Uchwały Zatządu Nr l8l57l20ll z dnia I4.II.
2011 r.
Projekt ten został sporządzony na rok budzetowy 2012 oraz na kolejne lata tj.20l2-
2015 i spełnia wymogi art.227 ust.1 ufp.

Zgodnie z brzmieniem art. 226 ust. l i 2 ufp. w projekcie uchwaĘ o wieloletniej
prognozie finansowej uwzględniono :

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terltorialnego,
w tym na obsługę długu,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczanę oraz wydatki nviązane z
funkcj onowaniem organów j ednostek samorządu terytorialnego
-dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedazy majątku, oraz wydatki majątkowe
budzetu j ednostki samorządu terytorialnego,
-wynik budżetu j ednostki samorządu terytorialnego,
- sposób sfinansowania def,rcytu,
-przychody i rozchody budzetu jednostki samorządu terytorialnęgo z uwzględnieniem
długu zaciągniętę go or az p lanowane go do zacirynięcia,
- kwotę dfugu jednostki samorządu terytorialnego, oraz sposób sfinansowania spłaty
dfugu
- objaśnieniaprzyjętych wartości, które są skorelowane zprzyjętymi wartościami.

Zgodnie z art. 229 ustawy wartości przyjęte w projekcie WPF w zakresie wyniku
budzetu, przychodów i rozchodów, w tym planowanych do zaciągnięcia zobowięai i
ich spłat w roku 2012 sązgodne z projektem uchwĄ budzetowej Powiatu na 2012
rok, przesłanym do Regionalnej Izby Obrachunkowej w trybie art, 238 ust. 1 pkt 2
ustawy

Skład Orzekający stwierdza, że w okresie objętym wieloletnią prognozą finansową
planowane dochody biezące są wyzsze od planowanych wydatków biezących, co
spełniawymogi art,242 ust. 1ufp.
Jednostka nie planuje przedsięwzięć wieloletnich.

Na podstawie prognozy kwoty długu i spłat na rok 2012 i lata następne, Skład
Orzekający ustalił, żę zadłużenie w latach 2012 - 2013 z tytlilu zaciągniętych w
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latach ubiegĘch i planowanych do zaciągnięcia zobowiązafi będzie wynosiło w
stosunku do prognozowanych dochodów w 2012 - 26,32 %o, w 2013 r. - 19,79 %.
Natomiast poziom spła§ tego zadŁażęnia z uwzględnienięm kosztów obsfugi dfugu w
stosunku do prognozowanych dochodów ogółem wyniesie w 2012 r. - 8,37 Yo, w
20I3r,10,27 oń.

Jak z powyższego wynika obowiązujące w latach 2012 - 2013 na podstawie
art. 169 i art, I70 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr
249, poz. 2104 z późn.zm.) w związku z art. I2l ust.Z ustawy z 27 sierpnia 2009 t.
Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz,U.Nr l57, poz. l24I),
normy zadłużęnia i jego spłaty (60 % i t5 % w stosunku do prognozowanych
dochodów ogółem) nie zostaną przekroczonę.

Natomiast w latach 2014 - 2015 relacje o których mowa w art. 243 ustawy z
2009 r. o finansach publicznych nie zostaną naruszone. Z art. tego wynika, że organ
stanowiący nie będzie mógł uchwalić budzetu, jeśli w roku obowiązywania uchwały
budzetowej lub w jakimkolwiek roku następującym po roku budzetowym relacje
kwoty ptzeznaazonej na obsługę zadłużenia do dochodów ogółem przeboczy średnią
arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów biezących
powiększonych o dochody ze sprzedazy majątku oraz pomniejszonych o wydatki
bieżące do dochodów ogółem.

Zawarte w projekcie uchwĄ upoważnienia dla Zaruądu
obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

są zgodne z

Dołączone do projektu uchwały objaśnienia przyjętych wartości w sposób

czytelny i przejrzysty odnoszą się do metodologii opracowania danych oraz przyczyn
prognozowanej sytuacji finansowej Powiatu.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji uchwały.
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