
Uchwała Nr 2/Kd/2015
Składu Orzekającego Nr 5

Regionalnej lzby Obrachunkowej
w Bydgoszczy

z dnia 19 sĘcznia 2015 roku

w sprawie wydania opinii o prawidlowości planowanej kwoĘ dlugu w latach 2015 -
2018.

Działając na podstawie art. 19 ust, 2 ustawy z dnia'7 pńdziemika 1992 roku o regionalnych

izbach obrachunkowych (Dz. U. z 20Iżt. poz. 1113 zpóżn. zm), art.230 ust.4 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz, U . z ż013 r. poz. 885 z póżn, zm,) oraz

Zaruądzenla Nr ó/2011 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia ż2

kwietnia 201 1 roku w sprawie wyznaczenia składów orzekających i zakresu ich dzińania,

Skład Orzekający w osobach :

Przewodniczący:
Robert Pawlicki , Członek Kolegium RIO

CzłoŃowie:
Halina Paszkowska - Członek Kolegium RIO
Aleksandra Kwiatkowska - Członek Kolegium RIO

opiniuje pozyffinie z zastrzeżeniem

prawidłowość planowanej kwoty długu Powiatu Grudziądzkiego w latach 2015-2018.



uzasadnienie

Rada Powiatu Grudziądzkiego podjęła w dniu 30 grudnia 2014r. Uchwałę
Nr III/|412014 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Grudziądzkiego na lata 2015 - 2018 (dalej WPF) oraz Uchwalę Nr III/15/2014 w sprawie
uchwalenia budźetu na rok 20i5. uchwały wpłynęły do Regionalnej Izby obrachuŃowej w
Bydgoszczy Zespół Zamiejscowy w Toruniu odpowiednio w dniach 31.12 2O14r. i
0'7.0I.2015 r.

Z podjętej uchwały budżetowej wynika, że pTognozowane na 2015 rok dochody
wynoszą 22.61I.651 zł, natomiast limit planowanych wydatków ustalono w kwocie
26.048.151 zł. Planowany deficyt budżetowy w wysokości 3.436.500 zł sfinansowany
zostanie przychodami z t5,łułu kredytów,

Wieloletnią plognozę finansową, łącznte z prognozą kwoty długu uchwalono na lata
2015-2018. W wykazanej w WPF prognozowanej kwocie zadłtlżenia uwzględniono dług z
tytułu zaciągniętych kred}tów i pożyczak oraz planowanych do zaciągnięci a zobowiązń.

Zgodnie z przepisem art. 226 tlst. 1 pkt 6 ufp, w Wieloletniej Prognozie Finansowej
przedstawiono kwotę zadłużenia na koniec 2015 roku i lata następne. Na podstawie tych
danych Skład Orzekający ustalił, Ze relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z 2009 r. o
finansach publicznych nie zostanie naruszona. z art. tęgo wynika, że organ stanowiący nie
będzie mógł uchwalió budżetu, jeśli w roku obowiąywania uchwały budżetowej lub w
jakimkolwiek roku następującym po roku budZetowym relacje kwoty przeznaczonej na
obsługę zadłużenia do dochodów ogółem przekoczy średnią ar}tmetyczną z obliczonych dla
ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sptzedńy
majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieZące do dochodów ogółem.
Skład Orzekający zwraca jednak uwagę, że wykazany w wieloletniej plognozy finansowej
wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowięań, o której mowa w art. 243 ust 1

ustawy o finansach publicznych, do dochodów ogółem w 2017 roku wynosi 11,46%.
Natomiast dopuszczalny wskźnik spłaty zobowiązań dla tego roku określony w er:t.243
ustawy wynosi 1,1,52 %. Różnica pomiędzy tymi wskźnikami w roku 2017 wynosi 0,06 %.
skład orzekający podkreśla, że warunkiem osiągnięcia planowanych wskaźników dla lat
objętych prognozą, a w szczególności w roku 2017 jest realizacja budżetów we wszystkich
latach objętych prognozą w zaplanowanych wielkościach.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji uchwały.


