
2016 rok.

Na podstawie art. 13 pkt 3 w zwiqzku z art. 19 ust. 2 ustawy z dniaT puldziemika
1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. lIl3
zp62n. zm.);

Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdafsku w osobach:

1. ZygnxfiBach
2. Alicja Srubkowska
3. Roman Fandrejewski

- przewodnicz4cy
- czlonek
- czlonek

. opiniuje pozytywnie - z uwaga - projekt uchwaly budZetowej Powiatu
Nowodworskiego na 20L6 rok.

W dniu 12 listopada 2015r. wplyngla do Regionalnej lzby Obrachunkowej
w Gdarisku uchwala Nr 12712015 Zarz4dtt Powiatu w Nowym Dworze Gdariskim z dnta
12 listopada2}I5r. w sprawie przyjEciaprojektu budzetu Powiatu na20I6r.

Badaj4c projekt uchwaly budzetowej Powiatu Nowodworskiego na 2016 rok,
Sklad Orzekajqcy stwierdzil, 2e zostal on opracowany zgodnie z wymogami okreSlonyrni
w art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 258 ust. I oraz art. 264 ust. 3 i 4
ustawy zdnta2T sierpnia2OO9r. o finansachpublicznych(tekstjednolity:Dz.U.z20l3r.
poz. 885 z p62n. zm.) oraz uchwal4 Nr XXXVI Rady Powiatu w Nowym Dworze
Gdanskim z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie okreSlenia trybu prac nad projektan
uchwaty budzetowej Powiatu Nowodworskiego.

Przedlohony projekt budzetu okre6la prognozowane dochody budZetowe og6lem
w kwocie 41.338.382 zl, w tym dochody bie?4ce w kwocie 39.578.365 zl oraz dochody
maj4tkowe w kwocie T.760.017 zl. Wydatki natomiast ustalono w l4cznej wysokoSci
41.138.382 zl, w tym: wydatki bieh4ce w wysokoSci 37.836.382 zl oraz wydatki
maj 4tkowe w wysokoS ci 3.302.000 zl.

Zaplanowan4 na rok 2016 nadwyZkg budzetow4 w wysokoSci
200.000 zl planuje siEprzeznaczylna splatg wczeSniej zaci4gmgtych zobowi4zari.

Zaplanowane rozchody budzetu w wysoko6ci 200.000 zl przeznacza sig na splaty
otrzymanych kredyt6w kraj owych.

Projekt budzetu pod wzglgdem merytorycznym obejmuje moZliwe do uzyskania
dochody wlasne powiatu z podzialem na dochody bie?1ce i maj4tkowe oraz wydatki na
realizacjE obligatoryjnych zadah wlasnych jak tez zadaf zleconych. Zostal r6wnie2
spelniony wym6g art. 242 ust. I ustawy o finansach, kt6ry obliguje do zaplanowania
w budzecie wydatk6w biel1cych na poziomie nie wyhszym niz planowane dochody
biezqce powigkszone o nadwyZkg budzetowqzlatubieglych i wolne Srodki.

W uzasadnieniu do budzetu podano ir1dla dochod6w moZliwe do uzyskania oraz
przedstawiono zadani a przewidziane do realizacji w 20I 6r.

Bior4c pod uwagg caloS6 material6w przedlolonych do zaopiniowania Sklad
Orzekaj1cy stwierdzil, 2e projekt uchn'al,v budzetowej zostal opracowany zgodnie
z obowiqzuj4cymi w tym zakresie wymogami zawartymi w ustawie o finansach
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publicznych, a materiatry jemu towarzyszqce pozwalaj4 ocenid zarierzenia Zarzqdu
Powiatu w zakresie realizacji zadartpowiatu.

Wydaj4c niniejsz4 opinig Sklad Onekajqcy zwracajednoczeSnie uwagg, 2e uslugi
finansowe bgd4ce skutkiem zawartej w dniu 18 sierpnia 2015 roku umowy
NrS2051/KOl20l5 z Getin Noble Bank S.A. wprzedmiocie sfinansowania zobowiqzafr
Powiatu Nowodworskiego poprzez przejgcie dlugu w kwocie 15.946.527 z) (zgodnie z art.
518 $ 1 pkt 3 ustawy z dnia 23 kwietni a 1964r. Kodeks cywilny), winny byl zaplanowane
w projekcie uchwaly budZetowej w rozdziale 75814 - R62ne rozliczenia finonsowe, z tym
2e, naleitno5i gl6wna w $ 801 - Rozliczenia z bankami nuiqzane z obslugq dlugu
publicznego, natomiast odsetki w $ 458 - Pozostale odsetki.

Od niniejszej uchwaly Skladu Orzekaj4cego sluZy odwolanie do Kolegium
Regionalnej lzby Obrachunkowej w Gdansku w ci4gu 14 dni od dniajej dorgczeni
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