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Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy

z dniaż4.11.2a|4 roku

w §prawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015_
2018

DziŃając na podstawie art. 19 ust. 2 w związku aft. 13 pkt 12 ustawy z dnia7 pńdzłerilka
1992 roku o regionalnych izbach obrachuŃolvych (Dz. U. z2012 r. poz. III3 zę złn.) oruz

art.230 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnil27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.

U. z 2013 t., poz. 885 ze zm.) oruz Zaruądzenta Nr 6/2011 Prezesa Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia2}kwiętnia 201 1 roku w sprawie Wzflaczenia składów
orzekających i zakres u ich działańa,

Skład Orzekający w osobach :

Przewodniczący:
Robert Pawlicki - Członek KolegiumRlO

członkowie:
Halina Paszkowska - Członek Kolegium RIO

Aleksandra Kwiatkowska - Członek Kolegium RIO

opiniuje pozytywnie z uwagą

projekt wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lńa20l5-2018.



uzasadnicnie

Projekt uchwały o wieloletniej prognozie finansowej wpłynął do Regionalnej lzby
Obrachunkowej w Bydgoszczy, Zespoł Zamiejscowy w Toruniu w terminie, tj. do dnia

15 listoPada 2014 r., a zatem zostń zachowany termin, wynikający z art. 238 ust. 1 zwiąku
art.230 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (ufp)

Projekt uchwały o wieloletniej prognozie finansowej został przedłożony Radzie

Powiatu na podstawie Uchwały Nr 7116212014 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 14

listopada 2014 r, Projekt ten został sporządzony na rok budzetowy 2075 oraz na kolejne lata

tj.2016- 2018 i spełnia wymogi art.227 ust.1 ufp.

Zgodnie z brzmięniem art. 226 ust, 1 i 2 ufp, w projekcie uchwały o wieloletniej prognozie

finansowej uwzględniono :

- dochody bieżące oruz wydatki biezące budZetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym

na obsługę długu,

- wYdatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oTaz wydatki zwięane
z funkcj onowaniem organów j ednostek samorządu terytorialnego

-dochody majątkowe , oraz wydatki majątkowe budzetu jednostki samorządu terytorialnego,

-wynik budZetu jednostki samorządu terytorialnego,

- sposób sfinansowania deficytu,

-Przychody i rozchody budzetu jednostki samorządu terytorialne go z uwzględnieniem długu

zaciągnięte go or az p 1 ano wane go d o zaciągni ę cia,

- kwotę długu jednostki samorządu terytorialne go, oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

W projekcię zamieszczono równiez fakultatywne upoważnięniadla organu wykonawczego do

zaciągania zobowiązań tytułu umów, których realizacja w roku budzetowym i w latach

następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działaria jednostki i z których

wynikaj ące płatno ś ci wykr aczą ą poza rok budzetowy.

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

przychodów i rozchodów, w tym planowanych do zaciągnięcia zobowtązań i ich spłat w roku

2015 są zgodne z projektem uchwaly budzetowej Powiatu na 2015 rok, przesłanym do

Regionalnej lzby Obrachunkowej w trybie art.238 ust. 1 pkt 2 ustawy



Skład Orzekający stwierdza, ze w okresie objętym wieloletnią prognoząfinansową planowane

dochody bteżące są wyższe od planowanych wydatkow bieżących, co spełnia wymogi art.

242 ust. 1 ,rfp.

Jednostka nie planuje przedsięwzięć wieloletnich.

Powiat nie planuje przedsięwzięć związanych z zawrctanięm umów o partnerstwie

publiczno-prywatnym.

Zgodnie z przepisem art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy w WPF przedstawiono progno zowanąkwotę

zadłv;zeńa Powiatu na koniec kazdego roku objętego prognozą. Prognozowana kwota długu

nakoniec2015roku wyniesie 7.169.800 ń,tj,3L,7ońplanowanychnatenrokdochodów.

Od roku 2014, w kazdym roku następującym po roku budzetowym, jednostki

samorządu terytorialnego są zobowięarte do zachowania limitu obsługi zadŁażeńa,

wynikającego z relacji wskazanej w art. 243 ust, 1 ustawy. Z WPF Powiatu wynika, że

omawiana relacja zostanie zachowana w kaźdym roku objętym prognozą. Jako źródło spłaty

długu w roku 2015 wskazano zaciągany kredyt 1.433.400 zl. Od, roku 2016 splata długu

pokryta zo stanie planowaną na te lata nadwyzką budzetową.

Skład Orzekający zwraca jednak uwagę, że wykazany w wieloletniej prognozy finansowej

wskŹnik planowanej Łącznej kwoty spłaty zobowiązań. o której mowa w art. 243 ust 1

ustawy o finansach publicznych, do dochodów ogółem w 20t7 roku wynosi II,460ń,

Natomiast dopllszczalny wskaźnik spłaĘ zobowiązań dla tego roku określony w art. 243

ustawy wynosi II,52oń. Różnica pomiędzy tymi wskaźnikami w roku 2017 wynosi 0,06 %.

Skład Orzekający podkreśla, ze warunkiem osiągnięcia planowanych wskaźników dla lat

objętych prognozą) a w szazególności w roku 2017 jest rcaltzacja budzetów we wszystkich

latach objętych prognozą w zaplanowanych wielkościach.

Dołączone do projektu uchwały objaśnienia przyjętych wartości w sposób cz5Ąelny

i przejrzysty odnoszą się do opracowanych danych oruz ptzyczyn prognozowanej sytuacji

finansowej Powiatu.

Biorąc povnryższe pod uwagę oTzeczoł7ojak w sentencji uchwały.


