
Uchwała Nr 7lWPFl2013
Składu Orzekającego Nr 5

Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy

z dnia 25.11.20|3 roku

w sprawie wydania opinii o projekcie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na
lata20l4 - 2017 oraz prawidłowości planowanej kwoĘ długu.

Dzińając na podstawie art. 19 ust. 2 w związku art. 13 pkt 12 ustawy z dnta 7 pńdziemika
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkovvych (Dz. U. z2012 t. poz, 1113 j. t.) oraz

art,230 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.

U. z 2013 r., poz.885 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 6/2011 Prezesa Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy z dniaZ}kwiętnia 2011 roku w sprawie Wznaczenia składów

orzekających i zakre s u tch działania,

Skład Orzekający w osobach :

Przewodniczący:
Robert Pawlicki - Członek Kolegium RIO

członkowię:
Halina Paszkowska - Członek Kołegium RIO

Aleksandra Kwiatkowska - Członek Kolegium RIO

opiniuje pozytywnie

proj ekt wieloletniej pro gn ory ftnansowej P owiatu Grudziąd zkie go na lata 20 t 4 -

20t7 oraz prawidłowości planowanej kwoty długu.



-

uzasadnienie

Projekt uchwały o wieloletniej prognozie finansowej wpłynął do Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, Zespoł Zamiejscowy w Toruniu w terminie, tj.
do dnia 15 listopada2013 r., a zatem został zachowany termin, wynikający z art.238
ust. 1 związku art.230 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (ufp)

W nagłówku projektu uchwały powołano właściwą podstawę prawną.

Projekt uchwały o wieloletniej prognozie finansowej został przedłożony
Radzie Powiatu na podstawie UchwaĘ Nr 59l58l20l3 Zarządl Powiatu
Grudziądzkiego z dnia 14 listopada2013 r,
Projekt ten został spotządzony na rok budzetowy 2014 oraz na kolejne lata tj. 20|5-
2017 i spełnia wymogi art.227 ust.1 ufp.

Zgodnie z btzmieniem art. 226 ust. I i 2 ufp. w projekcie uchwaĘ o ,*,ie1oletniej

prognozie finansowej uwzględniono :

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budzetu jednostki samorządu tentorialnego.
w tym na obsługę długu,
- wydatki na wynagrodzęnia i składki od nich naliczane oraz rrl,datkj nl,iązane z
fu nkcj onowaniem organów j e dno stek s amorządu terytorialne go
-dochody majątkowe, oraz wydatki majątkowe budzefu jednostki samorządu
terytorialnego,
-wynik budzetu j ednostki samorządu terytorialnego,
- sposób sfinansowania deficytu,
-przychody i rozchody budzetu jednostki samorządu terltorialnego z uwzględnieniem
długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcla,
- kwotę długu jednostki samorządu terytorialnęgo, otaz sposób sirnansowania spłat1,
długu.

Zgodnie z art. 229 wtawy wartości przyjęte w projekcie WPF w zakresie wyniku
budżetu, przychodów i rozchodów, w tym planowanych do zaciągnięcia zobowiązań i
ich spłat w roku ż0I4 są zgodne z projektem uchwały budzetowej Gminy na20l4 rok,
przesłanym do Regionalnej Izby Obrachunkowej w trybie art,238 ust. 1 pktZ ustawy

Skład Orzekający stwierdza, że w okresie objętym wieloletnią prognozą f,rnansową
planowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących, co
spełniawymogi art,242 ust. 1ufp.
Skład Orzekający zwraca uwagę na nie wypełnienie kolumn nr 12.4,12.4.1,12.4,2 dla
roku 2014 (dotyczących kwot wydatków majątkowych na programy, projekty lub
zadania finansowane zudzińem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i3
ustawy o finansach publicznych) pomimo zaplanowania środków z tego tytufu w
projekcie budzetu na20l4 rok.

Zgodnie z art, 226 ust.3 ufp. w załącznikl nr 2 d,o uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy fi nans owej okreś lono dla każdego przedsięw zięcia:



- naZWę i cel,
-jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynację wykonyrvanie
przedsięwzięcia,
-okres realizacji i łączne nakłady fi nansowe,
-limity wydatków w poszazęgólnych latach,
-limity zobowiązań

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć zaplanowano inwestycje i zakupy
inwestycyjne które finansowane będą ze środków pochodzących z budzętu Unii
EuroPejskiej oruz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przęzpaństwa
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz środki
p o cho dząc e ze żr ó dęł zagr aniczny ch ni ep o d l e g aj ąc e zwrot owi.

Na Podstawie prognozy kwoty długu i spłat na rok 2014 i lata następne, Skład
Otzekający ustalił, że relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z 2009 r. o finansach
PublicznYch nie zostanie naruszona. Z art. tego wynika, że organ stanowiący nie
będzie mógł uchwalić budzetu, jeśli w roku obowiązywania uchwĄ budzetowój lub
w jakimkolwiek roku następującym po roku budzetowym relacje kwoty przeznaczonej
na obsługę zadłużenia do dochodów ogółem przeŁ,roczy średnią arytmetyczną z
obliczonYch dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonycń o
dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów
ogółem.

Zawarte w projekcie uchwĄ upowaznienia dla Zarządu
obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

są zgodne z

Dołączone do projektu uchwały objaśnienia przyjętych,. wartości w sposób
czytelny i przejtzysty odnoszą się do opracowanych danyeh oraz przyczyn
prognozowanej sytuacji finansowej Powiatu.

Biorąc powyższe pod uwagę otzeczono jak w sentencji uchwały.


