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uzasadnienie

Rada Powiatu Grudziądzkiego podjęła w dniu 30.12.2013r, Uchwałę Nr
XXIl29l20I3 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Grudziądzkiego na lata 2014- 2017 (dalej WPF) oraz UchwŃę XXIl30l20l3 w
sprawie uchwalenia budzetu na rok 2014. Uchwały wpłynęły do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół Zamiejscowy w Toruniu odpowiednio w
dniach 3I.12.2013 r. i 08.01 2014 t.

Zpodjętej uchwały budZetowej wynika, ze prognozowal7ena2014 rok dochody
wynoszą 24,138,839 zł, natomiast limit planowanych wydatków ustalono w kwocie
26.665.699 zł. Planowany deficyt budzetowy w wysokości 2.526.860 zł sfinansowany
z o stan i e pr zy cho dami z tltułu zaciągnięty c h kre dyt ów.

Wieloletnią prognozę finansową, łącznie z prognozą kwoty długu uchwalono na
Iata 2014-2017. W wykazanej w WPF prognozowanej kwocie zadłlżenia
uwzględniono dług zt5Ąułu zaciągniętych kredl,tów i pożyczęk oraz planowanych do
zaciągnięcia zob ow iązań.

Zgodnte z ptzepisem art. 226 ust. 1 pkt 6 ,rfp, w Wieloletniej Prognozie
Finansowej przedstawiono kwotę zadhlżeniana koniec 2014 roku ilata następne. Na
podstawie tych danych Skład Orzekający 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
uchwały budzetowej lub w jakimkolwi* pĘu 4ą§l§zuiąc1lq_pq roku budżetowJm
relacje kwoty przeznaczonej na obsługę zadłlżenia do dochodów ogółem przeŁłoczy
średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów
bteżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątkv oraz pomniejszonych
o wydatki bieżące do dochodów ogółem.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji uchwały.


