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UCHWAI-A Nr 24llpl20 I F tlll4
kladu Orzekajqcego Regionalnej lzby Obrachunkowej

N/ Na podstawie art. 13 pkt 12 w zwi4zkn z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 paLdzlemt'ka
1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1713 z
p62n. zm.) orM art.230 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 885 z p62n. zm.),

Sklad Orzekaj4cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdarisku w osobach:

l. ZygmunlBach
2. Alicja Srubkowska
3. Roman Fandrejewski

- przewodniczqcy
- czlonek
- czlonek

. opiniuje porytywnie - z uwagami - projekt uchwaty Rady Powiatu w Nowym
Dworze Gdarfskim o Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu
Nowodworskiego na lata 2015 -2030.

UZASADNIENIE

W dniu 14 listopada 2014r. wplyngla do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdafsku
uchuala Nr 554/2014 Zarz4dl Powiatu w Nowym Dworze Gdariskim z dnia 13 listopada
2014 rolc.r .x sprawie przyjgcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2030.

Analiza treici opiniowanego dokumentu wykazala, ze projekt uchwaly w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej zostal opracowany zgodnie z wymogami okreSlonymi w art.
226, afi. 227 i art.228 ustawy o finansach publicznych.

Badaj4c pov',ry2szy dokument Sklad Orzekajqcy stwierdzil, 2e wielkoSci
zaplanowanych wydatk6w biel1cych w poszczeg6lnych latach nie przekraczaj4 sumy
dochod6w bieZ4cych. Wobec powyzszego zostala zachowana rclacja okreSlona w art.242 tst.
1 wylej przywolanej ustawy o finansach publicznych.

W w}'niku analizy projektu wieloletniej prognozy finansowej pod wzglgdem
merytorycznym Sktad Orzekaj4cy stwierdzil, 2e dlug jednostki z tytulu zaci4gnigtych
po|yczek i kred1.t6w w roku 2015 wynosii bgdzie 76.665.727 zl, co bgdzie stanowii 43'390
planowanych na ten rok dochod6w budZetu powiatu.

Dokonujqc analizy danych zawartych w projekcie wieloletniej prognozy finansowej
oraz bior4c pod uwagg ci4/4ce na Powiecie Nowodworskim zobowi4zania z t1'tutu
zaci4gnigtych kredy.t6w i po?yczek, Sklad Orzekaj4cy stwierdzil, 2e w 2075 roku kwota splat
wyZej wymienionych zobowipari z powyZszych t1'tu16w zostala zaplanowana w wysokoSci
2o84oh planowanych na ten rok dochod6n budZefu, przy doprtszczalnym na ten rok
wskaZniku splat w wysoko !;ci 2,86Vo planowanych na ten rok dochod6w. R6wnie2 w latach
2016 - 2030 wskaznik planowanych wielko$ci splat nie przekracza dopuszczalnych g6mych
wysokoSci.

Wobec powyZszego Sklad Orzekajqcl stwierdza, Ze nie zostanie przekroczony
wskaZnik okre6lony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Sktad Orzekaj4cy anaiizuj4c objaSnienia przyjgtych wielkoSci prognozowanych
dochod6w uznaje je za rcalnie uzasadnione. W obja3nieniach do projektu wieloletniej
prognozy finansowej ujgto bowiem gl6wne 2r6dla ich pochodzenia, uwzglgdniaj4c tendencje



ksztaltowania sig ich wielko(ci w oparciu o kwoty subwencji, dotacje celowe z bud2etlt
panstwa ujgte w projekcie ustawy bud2etowej na 2015r. oraz analizy wykonania dochod6w w
latach poprzednich.

W obja6nieniach zawafio r6wnie2 informacje, 2e Powiat Nowodworski nie planuje
przychod6w budZetu z tytulu kredyt6w i. poZyczek. Planowana jest natomiast konsolidacja
zadlu:2enia, ze wzglgdu na indyr,vidualny skladnik zadlaienia wynikaj4cy z art.243 ustawy o
finansach publicznych. Wielko5ci zaplanowanych rozchod6w w latach 2015 - 2030 wynikaj4
z harmonogramu splat dotychczas zaci4gngtych zobowi4zah.

Wydaj4c niniejsza opinig Sklad Orzekapcy z\rraca uwagg na nastgpuj4ce rozbie2no6ci
pomigdzy danymi wykazanymi w zal1cznrku Nr I do projektu W?F, a danymi ujgtymi w
projekcie budZetu, kt6re nale2y zweryfi.kowai i wyjaSnid przed podjgciem uchwaly:

d o wpoz. 1.1.3 - podatki i oplaty wykazano kwotg w wysokoSci 1.118.051 zl, natomiast
w projekcie budzefi 1.720.057 zl,

tl/ . w poz. 1.1.5 - z tytulu dotacji i Srodk6w przeznaczonych na cele bie2qce wykazano
kwotg w wysokoqci 6.'146.487 zl, natomiast w projekcie budzetu 7.393.190 zL,

rt/ o w poz. 11.1 - wydatki bie2qce na wynagrodzenia i skladki od nich naliczane lojgto
kwotg 22.693.261 zl, w projekcie b:udhefi 22.054.553 zl, il

U o w poz. 11.2 - wydatki zwiqzane z funkcjonowaniem organ6w jednostki samorzqdu
terytorialnego ujgto kwotg 4.376.065 zl, w projekcie bud2efi 4.262.216 zt,

tlo w poz. 11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane i w poz. ll.5 - nowe wydatki
inwestycyjne . wykazane w kwocie l4cznej 1.403.735 zl, w projekcie bud2etu
1.290.198 zl, v

V. w poz. 17.6 - wydatki maiqtkowe w formie dotacji tiEto kwotg 0,00 zl, w projekcie
budZetu 21.000 zl.

Bior4c powyZsze pod uwagg postanowiono jak w sentencji.

Od niniejszej uchwaly Skladu Orzekaj4cego sfuZy odwolanie do
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdarisku w ci4gu 14 dni od dniajej dorgczenia.

Kolegium


