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^ C'- UCHWALA Nr 030/p120/D/I/15

,r. Bkladu Orzekaj4cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w

".u' 
z dnia 16 stYcznia 2015r.

b Gdafsku
,l::*2. ;

w sprawie opinii o prawidlowo5ci planowanej kwoty dlugu Powiatu Nowodworskiego na
lata 2015 - 2030 wynikaj4cej z planowanych i zaci4gnigtych zobowiqzaf.

Na podstawie art. 13 pkt 10 w zwi4zku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 paldziemika
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2072r. poz. ll73
z poLn. zm.) oraz 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2073t. poz. 885 z p62n. zm.);

Sklad Orzekaj4cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdarisku w osobach:

1 .
2.
3 .

Zygmunt Bach
Marian Kujawski
Roman Fandrej ewski

- przewodnicz4cy
- czlonek
- czlonek

o pozytyrvnie opiniuje prawidlowo56 planowanej lrwoty dlugu Powiatu
Nowodworskiego na lata 2015 - 2030 wynikaj4cej z planowanych i zaci4gnigtych
zobowi4zafi.

W dniu 31 grudnia 2014 roku wplyngla do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdarisku uchwala Nr III/18/2014 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdariskim z dnia
29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Nowodworskiego na lata 2015 - 2030 oraz w dniu 5 stycznia 2015 roku uchwala
\r lll l7t20l4 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdafskim z dnia 29 grudnta 2014t.
s. sprawie budzetu Powiatu Nowodworskiego na 2015r.

Jak wynika z uchwaly budZetowej prognozow-ane na rok 2015 dochody budZetu
pow'iatu ustalono w wysoko6ci 38.411.278 21. w tym: dochody biel4ce 37.673.316 zl oraz
dochody maj4tkowe 73'7 .962 21. Wydatki natomiast ustalono w wysokoSci 37 .971.278 zl.
$'tym: wydatki bieZ4ce 36.567 .543 zl omz wydatki maj4tko*'e 1.403.'735 zI.

Z powylszych ustaleri wynika, 2e na rok 2015 zostala zaplanowana nadwyZka
budZetowa w wysokoSci 440.000 zt, kt6r4 przewiduje sig przeznaczy(. na splatg *cze5niej
zaci4gnigtych zobow\7zah.

Zaplanowane na rok 2015 rozchody budZetowe w wysokoSci 440.000 zl planuje siE
przeznaczyt na splaty otrzymanych kredlt6w krajowych.

W bud2ecie roku 2015 przychod6w nie zaplanowano.
Zal4cznikiem Nr 1 do uchwaly Nr III/18/2014 Rady Powiatu w Now)ryn Dworze

Gdafskim z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 - 2030 przyjEto prognozg dlugu obejmujqc1 wlw lata.
W prognozie tej okreSlono, i2 na koniec 2015 roku zadlulenie powiatu z tltulu zaci4gnigtych
kredyt6w i po|yczek bgdzie wynosilo 16.655.727 zl, co stanowii bqdzie 43'360
prognozowanych na ten rok dochod6w.

Dokonuj4c analizy danych zawartych w uchwale w sprawie zmiany wieloletniej
prognozy finansowej, bior4c pod uwagg ci424ce na Powiecie Nowodworskim zobowi4zania z
tytulu zaci4gnigtych kredy't6w i po?yczek oraz wyemitowanych obligacji, Sklad Orzekajqcy

' 
stwierdzil, 2e w 2015 roku kwota splat *yZej wymienionych zobowi4zah z powylszych
tytul6w zostala zaplanowana w wysokoSci 2,84Vo planowanych na ten rok dochod6w
budZetu, przy doplszczalnym na ten rok wska2niku splat w wysokoSci 2,86oh planowanych



L

na ten rok dochod6w. R6wnieZ w latach 2016 - 2030 kwota plaaowanych splat zobowi4zan
nie przekracza dopuszczalnych g6rnych wysokoSci.

Wobec powyzszego Sklad Orzekaj4cy stwierdza,2e nie zostanie przekroczony
wskaZnik okreflony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Maj4c powyZsze na uwadze postaaowiono jak w sentencji.

Od niniejszej uchwatry Skladu Orzekaj4cego sfu2y odwolanie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdarisku w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
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