UCHWALA Nr 2771p126/
Fllll/13
SkladuOrzckaj4ccgoRcgionalnejIzby Obrachunkowejw Gdafsku
z dnia6 grudnia2013r.
rv sprawie opinii o projekcie uchwaly o Wieloletniej PrognozieFinansowejPowiatu
Sztumskiego
na lata2014- 2021.
Na podstawiear1.13 pkt 12 w zwi4zkuz art. 19 ust.2 ustawyz dnla'l p^,dziemlka
(Dz.U.22012r. poz.1l13)orazaft.230ust.
izbachobrachunkowych
1992r.o regionalnych
3 ustawyz dnia27 sie4rnia2009r.o finansachpublicznych(Dz. U. z 2013r.poz.885z p62n.
/m.)w Gdarlskuw osobach:
SkladOrzekajqcy
Regionalnej
Izby Obrachunkowej
l)

Alicja Srubkowska
ZygmuntBach
Mariar Kujawski
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Pozltywnic opiniujc projekt uchwah $' sprarvic wieloletnie.i prognozy finansowei
PowiatuSztumskiecona lata 2{Jl4- 2021.

UZASADNIENIE
W dniu 14listopada2013r.do tutejszejIzby wplynglauchwalaNr 208/2013Zarz4du
PowiatuSztumskiego
z dnia l3 listopada2013rokuw sprawieprzyjqciaprojektuwieloletniej
prognozyfinansowejdla powiatu sztunskiegoid lata 2014-2021oraz projcktu budzetu
powiatusztumskiego
na 2011rok \,vftZz ozasadnieniem.
Analiza tresci opiniowanegodokumentuwykazala,ze projekt uch$aly w spra\r'ie
wieloletniejprognozylinansowejzostalopracowaDy
w artzgodniez uymogamiokrcSlonymi
226,afi.22'7i art.228 ustawyz dnia27 sicrpnia2009r.o finansach
publicznych.
Skladorzekaj4cy
stwierdzil,2eu,ielkoicizaplanowanych
$,ydatk6wbiez4cych
w lalach
2Ol4 2021nie przekraczajq
suny dochod6\\biezqcych.W zwiQzkuz powyzszymnalezy
stwierdzia,2c zostalazachowana
rclacjaokreSlona
w art.242 \\,Aicj p.zywolanejustawyo
publicznych.
finansach
W wyniku analizy projcktu wiclolctnici prognozv finanso*ej pod wzglEdern
merltoryczn]'rn
SkladOrzekaiqcy
stwierdzil.2edlugjednostkiw 20lzl roku stanorlii wynosi
natenrok dochod6wbudzetu.
15,36oh
zaplanowanych
W wyriku analizy projektu wieloletniej prognozy finansowej pod wzglQdem
merltoryczn)'rnSklad Orzekai4cystwierdzil,2e dlug jednostki z t)'tulu zaci4gnigtych
pozyczeki kedytdw w roku 2014wlrosi 3.604.224zl, co stanowi8,11o%
planowanych
na
tenrok dochod6wbudzetupowiatu.
Dokonuj4canalizydanychzawarlychw projekciewieloletniejprognozyfinansowe.j
oraz biorqcpod uwaggciqz4cena gminie zobowi4zania
z lytulu zaci4gnigtych
kredyt6wi
pozyczek,po uzyskaniuw 2014 roku zaplanowanych
przychod6wz t)'tulu kredyt6w i
pozyczekw l4cznejkwocie2.054.132zl, SkladOrzckaj4cyst*ierdzil, 2e\l 2014rcku kwota
splat wyzej wyn,ienionychzobowi4zarlz powy2szychtytul6w zostala zaplanowanaw
wysoko(ci2,317oplanowanych
na ten rok dochod6wbudzetu,przy dopuszczalnym
na ten
planowanych
rok wskainikusplatw wysokoici5,72%o
na ten rok dochod6w.W latach2015g6mychw)'sokoSci.
2021r6wnie2kwotasplatnie przekracza
dopuszczalnych

d

Wobec powyzszegoSklad Orzekajqcystwierdza,ze nie zostanieprzekroczonywskainik
okreSlonyw ad. 243 ustawyz dnia 27 sierpnia2009r. o finansachpublicznych.
Sklad Orzekai4cyanalizujqc obja3nicniaprzyjgtych wielkoSci dochod6w uznajeje za
realnie uzasadnione.W objaSnieniachdo projektu wieloletniej prognozy finansowej ujgto
bowiem gl6wne Zr6dladochod6w,uwzglgdniaj4ctendencjeksztaltowaniasig ich wielkosci w
oparciu o kwoty subwencji, dotacje celowe ujgte w projekcie ustawy budzetowej na 2014r.
oraz analizywykonania dochod6ww latachpoprzednich.Objainienia do projektu wieloletniej
prognozy finansowej zawieraj4 r6wnie2 informacje dotycz4ce *ielkoSci planowanych do
realizacji wydatk6w w odniesieniu do planowanego ich wykonania na koniec roku
poprzedzaj4cegodany rok budzetowy objQty prognoz4.Z uwagi na fakt, 2e wzrost poziomu
dochod6w i wydatk6w budzetu objgtych wielolelniq prognoz4finansowq w kolejnych latach
ksztaltujesiq na poziomie zbli2onym do poziornu ich \r'zrostuw roku poprzedzaj4cymdany
rok budzeto$T, Sklad Orzekaj4cy stwierdza, ze proponowanaprognoza jest mo2liwa do
realizacji.
W objasDieniach zawarto r6wniez inlbrmacje o wielkoiciach planowanych do
zaci4gnigciaprzychod6\\'budzetuz podaniernich poszczeg6lnychirodel iplanowanegocelu
ich \\'ykorzystania.Wiclko5ci zaplanorvanychrozchod6w w latach 201.1- 2021 *ynikaj4 z
harmonogramusplatdotychczaszaci4gnigtychzobowiqzai.
Bior4c powyzszepod uwaggSklad Orzekaj4cypostanowiljak w sentencji.

Od niniejszej uchwaly slu2y odwolanie do Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej
w Cdansku$'ci4gu l4 dni od dniajei dorgczenia.
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