
Uchwala Nr 93/2013 
Skladu Orzekaj^cego Nr 12 

Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Bydgoszczy 

z dnia 12 wrzesnia 2013 roku 

w sprawie wydania opinii o mozliwosci wykupu obligacji komunalnych emitowanych 
przez Powiat Torunski. 

Dziaiaj^c na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych (Dz. U . Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz Zarzadzenia Nr 6/2011 
Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 kwietnia 2011 r. w 
sprawie skiadow orzekaj^cych i zakresu ich dzialania. 

Skiad Orzekajqcy w osobach : 

Przewodniczqcy: Halina Paszkowska 

Czionkowie : Aleksandra Kwiatkowska 

Robert Pawlicki 

Czlonek Kolegium RIO 

Czlonek Kolegium RIO 

Czlonek Kolegium RIO 

opiniuje pozytywnie mozliwosc wykupu obligacji komunalnych w kwocie 4.375.000 
zl 
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U z a s a d n i e n i e 

Powiat Torunski postanowit wyemitowac obligacje komunalne o wartosci 4.375.000 
zl. 
Podstaw? decyzji o emisji obligacji stanowi Uchwaia Rady Powiatu Toruhskiego Nr 
XXXIV/183/2013 z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie emisji obligacji Powiatu 
Torunskiego w 2013 roku. 
Obligacje zostan^ wyemitowane w roku 2013r., wartosc emisji 4.375.000 zl tj 4.375 
szt. obligacji kazda o wartosci nominalnej 1000 z l . 
Srodki z obligacji Powiat przeznacza na pokrycie deficytu zwi^zanego z realizacja 
inwestycji drogowych, oswiatowych i zakupem udzialow w spolce prawa handlowego. 
Wykup obligacji jest przewidywany w latach 2019-2021 z dochodow wtasnych 
samorz^du. 
Przeznaczenie srodkow z obligacji na pokrycie deficytu jest zgodne z przepisami art. 
89 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, 
poz. 1240). 

Planowane w budzecie 2013 r. przychody w l^cznej kwocie 7.706.711 zl w pelni 
pokrywaJ4 planowany deficyt w kwocie 5.428.941 zl i splat? zobowi^zan w kwocie 
2.277.770 zl z tytulu zaci^gni^tych w latach ubieglych kredytow i pozyczek. Zrodlami 
planowanych przychodow ŝ  srodki z emisji obligacji w kwocie 4.375.000 zl i wolne 
srodki w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z 2009 r. o finansach publicznych w 
kwocie 3.331.711 zl. 

Zadluzenie Powiatu na koniec II kwartalu 2013 roku, ustalone na podstawie 
sprawozdania Rb-Z za II kwartal 2013 r. wynioslo 10.208.885 zl i stanowilo w 
stosunku do planowanych dochodow ogolem 12,9%. 

Na podstawie prognozy dlugu na lata 2013-2021 stanowi^cej cz?sc 
Wieloletniej Prognozy Finansowej, Sklad Orzekajqcy ustalil, ze zadluzenie ogolem w 
latach 2013 - 2021 z tytulu zaciqgni?tych w latach ubieglych zobowiqzan i po 
uwzgl?dnieniu planowanej w roku biezqcym kwoty emisji obligacji b?dzie wynosilo w 
stosunku do prognozowanych dochodow w 2013 r. - 16,9 % . 
Natomiast poziom spiaty tego zadiuzenia z uwzgl?dnieniem kosztow obslugi 
zadiuzenia (odsetki) w stosunku do prognozowanych dochodow ogolem wyniesie w 
2013 r . - 4,2 %. 
Wskazniki zadiuzenia i jego spiaty w roku 2013 nie przekroczq norm okreslonych w 
przepisach art. 169 i 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. 
Nr 249, poz. 2104 z pozn.zm.) w zwiqzku z art. 121 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. 
Przepisy wprowadzajqce ustaw? o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1241). 
Natomiast w latach 2014 - 2021 nie naruszq relacji, o ktorej mowa w art. 243 ustawy 
z 2009 r. o finansach publicznych. 
Zgodnie z tym artykulem organ stanowiqcy jednostki samorzqdu terytorialnego nie 
moze uchwalic budzetu, jezeli w roku obowiqzywania uchwaly budzetowej lub w 
jakimkolwiek roku nast^pujqcym, po roku budzetowym relacja kwoty przeznaczonej 
na obslug? zadiuzenia do dochodow ogolem przekroczy sredniq arytmetycznq z 
obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodow biezqcych powi^kszonych o 
dochody ze sprzedazy majqtku oraz pomniejszonych o wydatki biezqce (tzw. wynik 
operacyjny) do dochodow ogolem. 
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Powiat dzialajqc w okreslonych warunkach prawnych i ekonomicznych przewidzial w 
Wieloletniej Prognozie Finansowej srodki na splat? wczesniej zaciqgni^tych 
zobowiqzah zaliczanych do rozchodow budzetu i na wykup obligacji komunalnych. 
Nalezy jednak uwzgl?dnic fakt, ze zabezpieczenie srodkow na splat? tych zobowiqzan 
jak rowniez osiqgni?cie planowanego wskaznika zadiuzenia i spiaty jest uzaleznione 
glownie od wykonania dochodow i wydatkow w wielkosciach zakladanych w 
Prognozie. Powiat od 2014 roku prognozuje nadwyzki budzetowe na splat? 
zobowiqzan zaliczanych do rozchodow budzetu. 

Oceniajqc powyzszy stan prawny i przeprowadzonq analiz? sytuacji finansowej 
Powiatu, Sklad Orzekajqcy stwierdza, ze w dniu wydania przedmiotowej opinii 
samorzqd zachowal ustawowe wskazniki zadiuzenia oraz spiaty i wydal opini? 
pozytywnq. 

R«9iU»atoei lafyj Ofarachunkowei 

Hollna Pmabofwska 


