
Uchwała Nr 5AilPFl2015
Skladu Orzekającego Nr 5

Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy

z dnia 18.11.2015 roku

w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognory finansowej na |ata 201,6-
2019

Działając na podstawie art. 19 ust. 2 w związku art. 13 pkt I2 ustawy z dnia 7 pńdziemlka
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkolyych (Dz. U. z 2012 r, poz. Ill3 ze zm.) oruz
art,230 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnta 27 sierpnia 2009 roku o finansach publiczrrych (Dz.
U. z 2013 r., poz.885 ze zm,) oruz Zarządzenia Nr 6/2011 Prezesa Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy z dniaZ2kwrctnia 2011 roku w sprawie wyznaczeńa składów
oruekających i zakresu ich działania,

Skład Orzekający w osobach :

Przewodniczący:
Robert Pawlicki - Członek Kolegium RIO

członkowie:
Halina Paszkowska - Członek Kolegium RIO

Aleksandra Kwiatkowska - Członek Kolegium RIO

opiniuje pozytywnie z uwagą

projekt wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grudziądzl<lego na Iata2076- 2019.



uzasadnienie

Projekt uchwały o wieloletniej prognozie finansowej wpłynął do Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Bydgoszczy, Zespół Zamiejscowy w Toruniu w terminie, tj. do dnia

15 listopada2015 r,, a zatem został zachowany termin, wynikający z art.238 ust. 1 związku

art,230 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (ufp)

Projekt uchwały o wieloletniej prognozie finansowej zostŃ przedłożony Radzie

Powiatu na podstawie Uchwały Nr 19l58l20l5 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 12

listopada 2015 r. Projekt ten został sporządzony na rok budzetowy 2016 oraz na kolejne lata

tj. 2017 - 2019 i spełnia wymogi axt. 227 ust. 1 ufp.

Zgodńe zbrzmięńem ań. 226 ust. 1 i 2 ufp. w projekcie uchwały o wieloletniej prognozie

finansowej uwz ględniono :

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budzetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym

na obsługę długu,

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oIaz wydatki związane

z fuŃcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego

-dochody majątkowe, olaz wydatki majątkowe budZetu jednostki samorząduterytorialnego,

-wynik budzetu j ednostki samorządu terytorialnego,

- sposób sfinansowania def,rcytu,

-przychody i rozchody budzetu jednostki samorządu terytorialnego z uwzględnieniem długu

zaciągnięte go or az planowane go do zaciągnięcia,

- kwotę długu jednostki samorządlterytorialnego, orz sposób sfinansowania spłaty długu.

W projekcie zatnięszczono również fakultat)ryvne upoważnienia dla organu wykonawczego do

zaciągania zobowiązń tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach

następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości dzińania jednostki i z których

wynikaj ące płatności v,ryl<raczająpoza rok budzetowy.

Zgodnie z art. 229 ustawy wartości przyjęte w projekcie WPF w zakresie wyniku budżetu,

przychodów i rozchodów, w tlłn planowanych do zaciągnięciazobowiązań i ich s!łat w roku

2016 są zgodne z projektem uchwały budZetowej Powiatu na 2016 rok, przesłanlłn do

Regionalnej lzby Obrachunkowej wtrybie art.238 ust. 1 pkt 2 ustawy



Skład Orzekający stwierdza, ze w okresie objętym wieloletnią ptognoząfinansową planowane

dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących, co spełnia wymogi art.

242ust,1 ufp.

Jedno stka nie planuj e przedsięwzięó wieloletnich,

Powiat nie planuje przedsięwzięć związanych z zav,ietanięm umów o partnerstwie

publiczno-prywatnym.

Zgodnie zptzepisem art.226 ust. 1 pkt 6 ustawy w WPF przedstawiono prognozowanąkwotę

zadłużęnia Powiatu na koniec kazdego roku objętego prognozą. Prognozowana kwota długu

na koniec 2016 roku wyniesie 8.134.500 zŁ,tj.28,7 oń planowanych na ten rok dochodów.

Od roku 2074, w kżdym roku następującym po roku budzetowym, jednostki

samorządu terytorialnego są zobowiązane do zachowania limitu obsługi zadłużenia,

wynikającego z rcIacji wskazanej w art. 243 ust, 1 ustawy. Z WPF Powiatu wynika, ze

omawiana relacja zostanie zachowana w kazdym roku objętym prognozą. Jako żródło spłaty

długu w roku 2016 wskazano zaciągany kredY ż,266.600 zł. Od roku 2017 spłata długu

pokryta zostanie planowaną nate lata nadwyżkąbudżetową.

Skład Orzekający zwracajednak uwagę, że v,ykazany w wieloletniej prognozy finansowej

wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań. o której mowa w art. 243 ust l
ustawy o finansach publicznych, do dochodów ogółem w 2017 roku wynosi 12,IYo, a w 2018

roku wskaŹnik ten wynosi I3,39Yo. Natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązafi dla

roku 2017 określony w art. 243 ustary wynosi 12,6 %o ,a dla roku 2018 wskźnik ten wynosi

13,88%. Róznica pomiędzy tymi wskaźnikami w roku 2017 v,rynosi 0,5 %o,, a dla roku 2018

wynosi 0,490ń.

Skład Orzekający podkreśla, że warunkiem osiągnięcia planowanych wskaźników dla lat

objętych prognozą, a w szazęgólności w roku 2017 i 2018 jest realizacja budzetów we

wszystkich l atach obj ętych pt o gnozą w zaplanowanych wielko ściach.

Dołączone do projektu uchwały objaśnienia przyjęĘch wartości w sposób czltelny

i przejrzysty odnoszą się do opracowanych danych oraz przyczyn prognozowanej sytuacji

finansowej Powiatu.

Biorąc povłyższe pod uwagę otzęczonojak w sentencji uchwały.

Pouczenie:
1. Od niniejszej uchwały

Kolegium Regionalnej
doręczenia.

Składu Orzekającego przysługuje odwołanie do pełnego składu
Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej


