
UchwaiaNr 1/2012 
Sktadu Orzekaj^cego Nr 4 

Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Bydgoszczy 

z dnia 21 listopada 2012 roku 

w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 
2013-2021 oraz prawidlowosci planowanej kwoty diugu w latach 2013-
2020 

Dzialaj^c na podstawie art. 19 ust. 2 w zwiazku art. 13 pkt 12 ustawy z dnia 7 pazdziernika 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55 poz. 577, Nr 154 
poz. 180; z 2002 r. Nr 113 poz. 984; z 2003 r. Nr 149 poz. 1454; z 2004 r. Nr 273 poz. 2703; 
z 2005 r. Nr 14 poz. 114, Nr 64 poz. 565, Nr 249 poz. 2104; z 2009 r. Nr 157 poz. 1241) oraz 
art. 230 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 
157 poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835) oraz Zarz^dzenia Nr 6/2011 
Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 kwietnia 2011 roku 
w sprawie wyznaczenia skladow orzekaj^cych i zakresu ich dzialania, 

Sktad Orzekaj^cy w osobach : 

Przewodnicz^cy: Piotr Wasiak - Czlonek Kolegiiim RIO 

Czlonkowie: Halina Paszkowska - Czlonek Kolegium RIO 

Robert Pawlicki - Czlonek Kolegium RIO 

opiniuje pozytywnie 

projekt wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Toruriskiego na lata 2013-
2021 oraz prawidlowosci planowanej kwoty dlugu w latach 2013-2020. 



Uzasadnienie 

Projekt uchwaly o wieloletniej prognozie finansowej wplyn^l do RIO w 
terminie, tj. do dnia 15 listopada 2012 r., a zatem zostal zachowany termin, 
wynikaj^cy z art. 238 ust. 1 zwiazku art. 230 ust.2 ustawy o finansach publicznych 
(ufp) 

W naglowku projektu uchwaly powolano wlasciw^ podstaw? prawn^. 

Projekt uchwaly o wieloletniej prognozie finansowej zostal przedlozony Radzie 
Powiatu na podstawie Uchwaly Nr 165 Zarzfjdu Powiatu Tomhskiego z dnia 7 
listopada 2012 r. 
Projekt ten zostal sporz^dzony na rok budzetowy 2013 oraz na kolejne lata tj. 2013-
2021 i spelnia wymogi art. 227 ust. 1 ufp. 

Zgodnie z brzmieniem art. 226 ust. 1 i 2 ufp. w projekcie uchwaly o wieloletniej 
prognozie finansowej uwzgl^dniono: 
- dochody biez^ce oraz wydatki biezf^ce budzetu jednostki samorzc^du teiytorialnego, 
w tym na obslug? dlugu, gwarancje i poi^czenia, 
- wydatki na wynagrodzenia i skladki od nich naliczane oraz wydatki zwi^ane z 
funkcjonowaniem organow jednostek samorz^du teiytorialnego 
- dochody maj^tkowe, w tym dochody ze sprzedazy maj^tku, oraz wydatki majcjtkowe 
budzetu jednostki samorzjjdu teiytorialnego, 
- wynik budzetu jednostki samorzc^du teiytorialnego, 
- przeznaczenie nadwyzki albo sposob sfinansowania deficytu, 
- przychody i rozchody budzetu jednostki samorz^du teiytorialnego z uwzgl^dnieniem 
dlugu zaci^gni^tego oraz planowanego do zaci^gni^cia, 
- kwot? dhigu jednostki samorzfjdu teiytorialnego, oraz sposob sfinansowania splaty 
dlugu 
- objasnienia przyj^tych waitosci, ktore skorelowane z przyj^tymi waitosciami. 

Zgodnie z art. 229 ustawy waitosci przyj^te w projekcie W P F w zakresie wyniku 
budzetu, przychodow i rozchodow, w tym planowanych do zaci^gni^cia zobowif^zaii i 
ich splat w roku 2013 s^ zgodne z projektem uchwaly budzetowej Powiatu na 2013 
rok, przeslanym do Regionalnej Izby Obrachunkowej w tiybie art. 238 ust. 1 pkt 2 
ustawy 

Sklad Orzekaj^cy stwierdza, ze w okiesie obj^tym wieloletni^ prognozy finansowej 
planowane dochody biez^ce powi^kszone o nadwyzk? budzetowy z lat ubieglych i 
wolne srodki, o ktorych mowa w ait. 217 ust. 2 pkt 6 ufp s^ wyzsze od planowanych 
wydatkow biez^cych, co spelnia wymogi art. 242 ust. 1 ufp. 

Zgodnie z art. 226 ust.3 ufp. w zalcjczniku nr 2 do uchwaly w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej okieslono dla kazdego przedsi?wzi?cia: 
- nazw? i eel. 



-jednostk? organizacyjn^ odpowiedzialncj za realizacj? lub koordynacj? wykonywanie 
przedsi?wzi?cia, 
-okres realizacji i l^czne naklady finansowe, 
-Umity wydatkow w poszczegolnych latach, 
-limity zobowi^zah 

W zal^czniku dotycz^cym przedsi?wzi?c zaplanowano inwestycje i zakupy 
inwestycyjne ktore finansowane b^d^ ze srodkow pochodz^cych z budzetu Uni i 
Europejskiej. 
Ponadto powiat okreslil w zaljjczniku dotyczfjcym przedsi?wzi?c gwarancje i 
por^czenia udzielone przez jednostki samorzcjdu teiytorialnego. 

N a podstawie prognozy kwoty dlugu i splat na rok 2013 i lata nast^pne, Sklad 
Orzekaj^cy ustalil, ze zadluzenie z tytulu zaci^gni^tych w latach ubieglych i 
planowanych do zaci^gni^cia zobowi^zah b?dzie wynosilo w stosunku do 
prognozowanych dochodow w 2013 - 13,67 %. 
Natomiast poziom splaty tego zadluzenia z uwzgl^dnieniem kosztow obslugi dlugu w 
stosunku do prognozowanych dochodow ogolem wyniesie w 2013r. 4,17 %. 

Jak z powyzszego wynika obowicjzujcjce w roku 2013 na podstawie art. 169 i 
art. 170 ustawy z 30 czemca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U . Nr 249, poz. 
2104 z pozn. zm.) w zwiazku z art. 121 ust.2 ustawy z 27 sieipnia 2009 r. Przepisy 
wprowadzaj^ce ustaw? o finansach publicznych (Dz. U . Nr 157, poz. 1241), nonny 
zadluzenia i jego splaty (60 % i 15 % w stosunku do prognozowanych dochodow 
ogolem) nie zostan^ przekioczone. 

Natomiast w latach 2014-2021 relacje o ktoiych mowa w art. 243 ustawy z 
2009 r. o finansach publicznych nie zostan^ naruszone. Z art. tego wynika, ze organ 
stanowi^cy nie b^dzie mogl uchwalic budzetu, jesli w roku obowijjzywania uchwaly 
budzetowej lub w jakimkolwiek roku nast^pujcjcym po roku budzetowym relacje 
kwoty przeznaczonej na obslug? zadluzenia do dochodow ogolem przekroczy sredniej 
arytmetyczn^ z obliczonych dla ostatnich ftzech lat relacji jej dochodow biezfjcych 
powi^kszonych o dochody ze sprzedazy majfjtku oraz pomniejszonych o wydatki 
biez^ce do dochodow ogolem. 

Zawarte w projekcie uchwaly upowaznienia dla Zarz^du s^ zgodne z obowi^zuj^cymi 
w tym zakresie przepisami. 

Dol^czone do projektu uchwaly objasnienia przyj^tych waitosci w sposob 
czytelny i przejrzysty odnosz^ si? do metodologii opracowania danych oraz przyczyn 
prognozowanej sytuacji finansowej Powiatu. 

Bior^c powyzsze pod uwag? orzeczono jak w sentencji uchwaly. 

Czlonek Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Bydgoszczy 


