
Uchwała Nr Lldł 12013
Składu Orzekającego Nr 5

Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy

z dnia 10.01. 2013 roku

w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej lrwoĘ długu w latach
2013-2016.

DziŃając na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia7 paździemika 1992 roku o regionalnych

izbach obrachuŃolyych ( tekst jednolity Dz.U, z20|2r. poz. 1113), art. 230 ust. 4 lstavły z
dńa27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr I57 poz. 1240, z 2010 r. Nr
28 poz. 146, Nr I23 poz. 835) oraz Zarządzenia Nr 6/201l Prezesa Regionalnej Izby

ObrachuŃowej w Bydgoszczy z dniaZ}kvłiętnia 2011 roku w sprawie ..vqlznaczenia składow

orzekających i zakresu ich działania,

Skład Orzekający w osobach :

Przewodniczący ; Robert Pawlicki Członek Kolegium RIO

Członkowie : Halina Paszkowska
Aleksandra kwiatkowska

- Członek Kolegium RIO
- Członek Kolegium RIO

opiniuje porytywnie

prawidłowość planowanej kwoty dfugu Powiatu Grudziądzkiego w latach 2013-
2016.



uzasadnienie

Na podstawie przyjętej przez Powiat Grudziądzki uchwaĘ Nr XYl45l20l2 z dnia
28.12.2012 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz uchwĄ Nr
XVl46l20l2 z dnia 28.12.2012 w sprawie uchwalenia budzetu na rok 2013, Skład
Orzekający analizując prognozę kwoty długu i spłat na rok 2013 i lata następne ustalił,
żę zadłtlżenię w roku 2013 z Ęn;łu zaciągnięĘch w latach ubiegĘch i planowanych
do zaciągnięcia zobowiązań będzie wynosiło w stosunku do prognozowanych
dochodów 16,0I oń,

Natomiast poziom spłaty tego zadŁużenia z uwzględnieniem kosztów obsfugi długu
w stosunku do prognozowanych dochodów ogółem wyniesie w 2013 r. - 6,38 Yo.

Jak z povryższego wynika obowiązujące w roku 2013 na podstawie art. 169
i art. I70 ustawy z 30 częrwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr ż49, poz.
2104 z późn.zm.) w związkl z art. I2I ust.2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. Przepisy
wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr l57, poz. l24I), normy
zadłużęnta i jego spła§ (60 % i 15 % w stosunku do prognozowanych dochodów
ogółem) nie zostaną przekroczonę.

Natomiast w latach 2014- 2016 relacje o których mowa w ań. 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 budżetowym relacie
kwoty przęznaczonej na obsfugę zadŁużenia do dochodów ogółem przehoczy średnią
arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzęch lat relacji jej dochodów bieżących
powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz ponrniejszonych o wydatki
bieżące do dochodów ogółem.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji uchwĄ.
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