
Uchwała Nr 5 12012
Składu Orzekającego Nr 5

Regionalnej lzby O brachunkowej
w Bydg oszczy

z dnia 21.11.2012 roku

w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata
2013- 2016 oraz prawidłowości planowanej kwoty długu w latach
2013- 2016

Działając na podstawie art 19 ust. 2 w związku al1 13 pkt 12 ustawy z dnia7 październlka
1992 roku o regionalnychizbach obrachunkowych (Dz. IJ. z2OO1r Nr 55 poz. 577, Nr 154

poz. 180; z2002 r.Nr113poz.984,z2003r. Nr l49 poz. 1454;z2004r.Nr2'73poz.2703,,
z2005 r, Nr 14 poz. I14, Nr 64poz.565, Nr 249 poz 2104,,z2OO9 r, Nr 157 poz. I24I') oraz
art.230 ust.2 pkt 1ustawy zdnia27 sierpnta 2009 roku o finansach publicznych(Dz. U. Nr
I57 poz. 1240, z 2010 r Nr 28 poz. 146, Nr l23 poz. 835) oraz Zarządzenia Nr 6/2011

Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej wBydgoszczy z dnia 22 kwietnia 2011 roku
w sprawie Wznaczenia składow orzekaiących i zakresu ich działania,

Skład Orzekalący w osobach :

Przewodnlaząay.
Robert pawlicki

członkowie.
Halina paszkowska

Aleksandra kwiatkowska

Członek Kolegium RIO

Członek Kolegium RIO
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opiniuje pozytywnie

projekt wieloletniej prognozy finansowej powratu Grudziądzkiego
nalata2013-2016 orazprawidłowości planowanej kwoty długu w latach

2013-20I6



uzasadnienie

Projekt uchwĄ o wieloletniej proglozte finansowej wpĘnął do RIO w
terminie, tj do dnia 15 listopada 2012 1,., a zatem został zachowany termin.
wynikający z u"t.238 ust. I zwtązkl ałt. 230 ust.2 ustawy o finansach publicznych
(ufp)

W nagłówku projektu uchwĄ powołano właściwą podstawę pfawną.

Projekt uchwĄ o wieloletniej prognozie finansowej został przedłożony
Radzie Powiatu na podstawie UchwĄ Zarządll Powiatu Nr 40l52l20l2 z dnia 14.1 1

2012 r.
Projekt ten został sporządzony na rok budzetowy 2013 oraz na kolejne Iata tj. 2014-
2016 I spełnia wymogi a,t.227 ust.1 ufp.

Zgodnte z brzmlęnlem ar1. 226 tlst. I i 2 ufp w projekcie uchwĄ o wieloletrriej
prognozie finansowej uwzględniono.
- dochody bieżące oraz wydatki biezące budzefu jednostki samorządu terytorialnego,
w Ęłn na obsługę długu,
- wydatki na wynagrodzenta i składki od nich naliczane oraz v,rytdatki rwtązane z
funkcj onowaniem organów j e dno stek s amorządu terytorialne go
-dochody majątkowe i wydatki majątt<owe budzetu jednostki samorząriu
terltorialnego,
-lvynik budzefu j e dno stki s amorządu terlztori aln e g o,
- sposób sfinansowania deficytu,
-pr4lchody i rozchody budzetu.lednostki samorządu terytorialnego z uwzględnieniem
długu zaciągńętego oraz planowanego do zaclągnlęcua)
- kwotę długu jednostki samotządu teryĄorialnego, otaz sposob sfinansowania spłaĘ
długu
- objaśnientaprryjęĘch warlości, które są skorelowane zprzyjętymi wartościami.

Zgodńe z att. 229 wtawy warlości przyjęte rv projekcie WPF w zakresie wyniku
budżetu, przychodów i rozchodów, w Ęm planowanych do zactągnięcia zobowlązafi t

ich spłat w roku 2013 są zgodne z projektem uchwĄ budzetowej Gminy na2013 rok,
przesłanym do RegionalnejIzby Obrachunkowe_j w trybie aft.238 ust. I pkt2 ustawy

Skład Orzekający stwierdza, że w okresie objęĘm wieloletrrią prognozą finansową
planowane dochody biezące są wyższe od planowanych wydatkow biezących, co
spełnia wymogi ałlr.242 ust. 1 ufp.
Je dno stka nre planuj e prze dsięwzię ó wieloletni ch.

Na podstawie prognozy kwoĘ długu i spłat na rok 2013, Skład Orzekający
ustalił, że zadłużenie w roku 2013 z tytułu zaciągnięĘch w latach ubiegĘch i



planowanych do zactągnięcta zobowlązań będzie wynosiło w stosunku do
plognozowanych dochodów w 16,0l o/o.

Natomiast poziom spłaty tego zadhlżenta z lwzględnieniem kosztów obsługi długu w
stosunku do prognozowanych dochodów ogołem wyniesie w 2013r. 6,38 oń.

Jakz powyzszego wynika obowiązujące w 2013 roku na podstawie art. 169 I

afi.. I70 ustawy z 30 częrwca 2005 r. o finansach publicztych (Dz, U. Nr 249, poz.
2104 z późtt. zm.) w związkl z atl'. I27 ttst.Z ustawy z 27 sietpnla 2009 r. Przepisy
wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr I57, poz. l24I), nofiny
zadłlżenia i jego spłaĘ (60 % I 15 oń w stosunku do prognozowanych dochodow
ogółem) nie zostaną przekloc zol.lę.

Natomiast w latach 2014- 2016 relacje o ktorych mowa w art. 243 ustavny z
2009 r. o finansach publicznych nie zostaną nArttszone. Z aft. tego wynika, że olgan
stanowiący nie będzie mogł uchwalió budzetu, _jeśli w roku obowlązywafl|a uchwĄ
budzetowej lub w jakimkolwiek roku następu_jącym po roku budzetowym relacje
kwo§ przeznaczonej na obsługę zadłlżętta do dochodów ogołem przelrłoczy średnią
arytmetyczną z obliczonych dla ostatrrich trzech lat relacji jej dochodów biezących
powiększonych o dochody ze sptzedaĄ majątku oraz pomniejszonych o wydatki
bteżące do dochodow ogółem

Zawarte w projekcie uchwaĘ upowaznienia clla Zaruąill Powiatu są zgodne z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Dołąezorre do projekfu uchwĄ objaśnienia przryjętyc-tr wartości w sposób

czyĄelny iprzelr4lsĘ odnoszą się do metodologii opracowania danych orazprzyczyn
plognozowanej sytuacji finansowej Powiatu.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji uchwĄ.


