
Uchwała Nr2lKdl2016
Składu Orzekającego Nr 5

Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy

z dnia 11 sĘcznia 2016 roku

w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu w latach 201,6 -
ż019.

Działająe na podstawie art. 19 ust, 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych

tzbach obrachunko!\rych (Dz. U. z 2012r, poz. III3 z późn. zm), art, 230 ust. 4 ustawy z dnla

27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. tJ. z2013 r, poz.885 z późn, zm,) oraz

Zarządzenta Nr 6/2011 Prezesa Regionalnej lzby Obrachunkowej wBydgoszczy z dntaż2
kwietnia 201 1 roku w sprawie Wznaczenia składów orzekających i zakresu tch działanta,

Skład Orzekający w osobach :

Przewodntczący:
Robeń Pawlicki - Członek Kolegium RIO

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

opiniuje pozyĘwnie z uwagą

prawidłowośó planowanej kwoty długu Powiatu Gtudziądzkiego w |atach20l6-2019.



uzasadnienie

Rada Powiatu Grudziądzkiego podjęła w dniu 29 grudnia 2015r. Uchwałę
Nr X/32l20I4 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Grudziądzkiego na lata 2016 - 2019 (dalej WPF) oraz Uchwałę Nr Xl33l20l5 w sprawie
uchwalenia budzetu na rok 2016. Uchwały wpłynęły do Regionalnej Izby ObrachuŃowej w
Bydgoszczy Zespoł Zamiejscowy w Toruniu odpowiednio w dniach 29,12.2015r. i
04.01.ż016 r.

Z poĄętej uchwały budzetowej wynika, że prognozowane na 2016 rok dochody
wynoszą 28,382,553 zł, natomiast limit planowanych wydatków ustalono w kwocie
30.850.453 zł. Planowany deficyt budzetowy w wysokości 2.467.900 zł sfinansowany
zo stanie przychodam t z tytułu kredytów.

Wieloletnią prognozę finansową, łącznie z prognozą kwoty długu uchwalono na lata
2016-2019. W wykazanej w WPF prognozowanej kwocie zadłużenia uwzględniono dług z
tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań,

Zgodnie z przęplsem art. 226 ust. 1 pkt 6 ufp, w Wieloletniej Prognozie Finansowej
przedstawiono kwotę zadłużęnia na koniec 2016 roku i lata 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 budżetu, jeśli w roku obowiązywania uchwały budZetowej lub w
jakimkolwiek roku następującym po roku budZetowym relacje kwoty przeznaczonej na
obsługę zadłużenta do dochodów ogółem przehoczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla
ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży
majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem.
Skład Orzekąący zv,racajednak uwagę, że wykazany w wieloletniej prognozy finansowej
wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowtązań. o której mowa w art. 243 ust 7

ustawy o finansach publicznych, do dochodów ogółem w 2017 roku wynosi I2,1Yo, a w 2018
roku wskaźnik ten wynosi 13,39Yo, Natomiast dopuszcza|ny wskaźnik spłaty zobowiązań dla
roku 2017 określony w art. 243 ustawy wynosi 12,6 oń ,a dla roku 2018 wskaznik ten wynosi
13,88%. Różnica pomiędzy tymi wskaźnikami w roku 2017 vłynosi 0,5 Yo., a dla roku 2018
wynosi 0,490^.

Skład Orzekający podkreśla, ze warunkiem osiągnięcia planowanych wskazników dla lat
objętych prognozą, a w szczęgólności w roku 2017 i 2018 jest realizacja budzetów we
wszystkich latach obj ętych pro gnozą w zaplanowanych wielkościach.

Biorąc povłyższe pod uwagę orzeczonojak w sentencji uchwały.

Pouczenie:
1. Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego przysługuje odwołanie do pełnego składu

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej
doręczenia.


