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w sp*flSie opinii o projekcie uchwaly Rady Powiatu w Norvym Dworze Gdefskiil-' 
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I t ,
ffieloletniej frognorie Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2016 -205il-

i,)f,*'^!/ Na podstawie art. 13 pkt 12 w zwiqzku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 puldziemika

.r V t99Zr. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. lll3

[l' zp62n. zm.) oraz art. 230 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(tekst jednolity: Dz. U . z 2013r. poz. 885 z p62n. zm.),

Sktad Oruekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdansku w osobach:

1. ZygmuntBach
2. Alicja Srubkowska
3. Roman Fandrejewski

- przewodnicz4cy
- czlonek
- czlonek

o opiniuje pozytywnie - z uwagami - projekt uchwaly Rady Powiatu w Nowym
Dworze Gdarfiskim o Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu
Nowodworskiego na lata 2016 -2032.

UZASADNIENIE

W dniu 13 listopada 2015r. wplyngla do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdansku
uchu'ala Nr 128/2015 Zarz1du Powiatu w Nowym Dworze Gdanskim z dnia 12 listopada
2015 roku n' sprawie przajgciaWieloletniej Prognozy Finansowej natatamt6.2032.

Analiza treSci opiniowanego dokumentu wykazil.a, 2e projekt uchwaly w sprawie
uieloletniej prognozy hnansowej zostal opracowany zgodnie z wymogami okreSlonymi w art.
226, art.227 i art.228 ustawy o finansach publicznych.

Badaj4c powyzszy dokument Sklad Orzekaj4cl' stwierdzil, 2e wielkoSci
zaplanowanych wydatk6w bieZ4cych w poszczeg6lnych latach nie przekraczajq sumy
dochod6w bieZ4cych. Wobec powyhszego zostala zachowana relacja okreSlona w art. 242 ust.
I wyzej przywolanej ustawy o finansach publicznych.

W wymku analizy projektu wieloletniej prognozy finansowej pod r.rzglgdem
merytorycznym Sklad Orzekal4cy stwierdzil. 2e dlug jednostki z q.rulu zaci4gnigtych
po?yczek i kredyt6w w roku 2016 wynosi6 bgdzie 16.556.527 zl, co bgdzie stanouii 40,050
planowanych na ten rok dochod6w budzetu powiatu.

Dokonuj4c analizy danych zawaftych w projekcie wieloletniej prognozy finansowej
oraz bior4c pod uwagg ciqzqce na Powiecie Nowodworskim zobowqzaria z rynrlu
zaci4gnigtych kredyt6w i po?yczek, Sklad Onekaj4cy stwierdzil, 2e w 2016 roku kwota splat
wyzej wymienionych zobowi4zafi z powyZszych tytul6w zostala zaplanowana w wysokoSci
11960 planowanych na ten rok dochod6w budZetu, przy dopuszczalnym na ten rok
wskazniku splat w wysokoSci 5r03oh planowanych na ten rok dochod6w. R6wnie2 w latach
2017 - 2032 wskulnik planowanych wielkoSci splat nie przekracza dopuszczalnych g6mych
wysokoSci.

Wobec powyZszego Sklad Orzekaj4cy' sfr,ierdza, 2e nie zostanie przekroczony
wskaZnik okreSlony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Sktad Orzekajqcy analizuj4c obja5nienia przyjgtych wielkoSci prognozowanych
dochod6w vznaje je za realnie uzasadnione. W objaSnieniach do projektu wieloletniej
prognozy finansowej ujgto bowiem gl6wne irodla ich pochodzenia, uwzglgdniaj4c tendencje



ksztahowania sig ich wielkoSci w oparciu o kwoty subwencji, dotacje celowe z bud2ettt
paristwa ujgte w projekcie ustawy budzetowej na 2016r. oraz analizy wykonania dochod6w
w latach poprzednich.

W obja5nieniach zawarto r6wnieZ informacje, 2e Powiat Nowodworski nie planuje
przychod6w budzetu z gttlu kredyt6w i po?yczek WielkoSci zaplanowanych rozchod6w
w latach 2016 - 2032 v'rynikajq z harmonogramu splat dotychczas zaciilgrugtych zoboviryafi.

Wydaj4c niniejsz4 opinig Sklad Orzekaj4cy zvwaca uwagg na nastgpuj4cy problem
kt6ry wymaga wyjaSnienia:

Zaplanowane rozchody Powiatu Nowodworskiego na 2016 rok wynosz1 200.000 zl
i s4 to Srodki przeznaazone na splatg w roku 2016 rat za uslugi finansowe bgd4ce skutkiem
zawartej w dniu 18 sierpnia 2015 roku umowy Nr 52051/KOl20l5 z Getin Noble Bank S.A.
w przedmiocie sfinansowania zobowi4zafi Powiatu Nowodworskiego poprzez przejgcie dlugu
w kwocie 15.946.527 zl (zgodnie z art. 518 $ 1 pkt 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.
Kodeks cywilny). Bowiem, zgodnie z $ 1 w/w umowy ,,WykonawQ& ..., zobowi1zuie sig do
Swiadczenia na rzecz Zamawiaj1cego uslug finansowych polegaj4cych na zaspokojeniu
pierwotnych Wierzycieli Zamawiaj4cego ..., okreSlonych w Zalqczniku nr 1 do niniejszej
Umowy, w trybie art. 518 $ I pkt 3 kodeksu cywilnego.".

W $ 3 pkt 1. dw umowy zapisano 2e, ,,2 t5rtulu wykonania uslugi bgd4cej
przedmiotem niniejszej Umowy, Wykonawcy przyslugiwad bgdzie wynagrodzenie
stanowi4ce odsetki wynikaj4ce z aktualnego oprocentowania oraz prowizja okreSlona w
niniejszym paragtafie", kt6re winno byt, zaplanowane w zal4czniku Nr I do WPF w poz.14.3
- Wydatki zmniejszajqce dlug.

Ponadto Sklad Orzekaj4cy zwraca uwagg na nastgpuj4ce rozbie2noSci pomigdzy
danymi wykazanymi w za\4czniku Nr 1 do projektu WPF, a danymi ujgtymi w projekcie
budzetu, kt6re nalezy zweryfikowai i wyjaSnid przedpodjgciem uchwaly:

o w Wz 1.2.1 - Dochody majqtkowe w tym ze sprzeda2y majqtku wykazano kwotg
w wysokoSci 17.250 zl, natomiast w projekcie budzetu 698.077 zl,

. w poz. ll.l - Wydatki biehqce na wynagrodzenia i sktadki od nich naliczane ujEto
kwotg 22.693.261zl, w projekcie budzetu 23.170.237 zl.

. w poz. ll.2 - Wydatki nviqzane z funkcjonov'aniem organdv' jednostki samorzqdu
terytorialnego ujgto kwotg 4.376.065 zl, w projekcie budZetu 4.485.737 zl,

. w poz. ll.4 Wydatki inwestycyjne kontynuou'ane i w poz. 11.5 - Nowe wydatki
inwestycyjne wykazane w kwocie lEcznej 2.982.000 zl. w projekcie bud2etu w kwocie
2.892.000 zl,

. w poz. 11.6 - Wydatki maiqtkowe w formie dotacji ujgto kwotg 410.000 zl,
w projekcie budzetu 405.000 zl.

Bior4c povtyhsze pod uwagg postanowiono jak w sentencji.

Od niniejszej uchwaly Skladu Orzekajqcego slu4' odwolanie do Kolegium


