w sprawre oprmr o:
- mo2liwo5ci sfinansowania planowanego deficytu okre5lonegow uchwale budietowej
Rady Powiatu Sztumskiego na 2014 rok,
- prawidlowo5ci planowanej kwoty dlugu Powiatu Sztumskiego na lata: 2014 - 2021
wynikaj4cej z planowanych i zaci4gnigtych zobowiqzaft
Na podstawie art. 13 pkt 10 w zwi4zku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pa2dziemika
1992r-o regionalnychizbachobrachunkowych(Dz.U. z2012r. poz. ll13 z po2n.zm.) oraz
230 l:st.4 i art.246 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansachpublicznych (Dz.U. z 2013r.
poz. 885 z po2n.zm.)
Sklad Orzekaj4cyRegionalnej Izby Obrachunkowejw Gdafsku w osobach:

1. Alicja Srubkowska
2. ZygmtntBach
3. MarianKujawski

-

przewodnicz4ca
czlonek
czlonek

- pozytywnie opiniuje moiliwo56 sfinansowania planowanego deficytu okre5lonego w
uchwale budZetowej Powiatu Sztumskiego na rok 2014,
- pozytywnie opiniuje prawidlowo56 planowanej kwoty dlugu Powiatu Sztumskiego na
latat 2014 - 2021wynikaj4cej z planowanych i zaci4gnigtych zobowi4zari.
W dniu 18 grudnia 2013r. Rada Powiatu Sztumskiego podjgla uchwalg Nr
XLIV /294/2013 w sprawie pnyjEcia wieloletniej prognozy finansowej dla powiatu
sztumskiego na lata 2014-2021 onz uchwalg Nr XLIYl295l2013 w sprawie uchwalenia
budZetupowiatu na 2014 rok.
Analizuj4c moZliwoSd sfinansowania w 2014 roka przez Powiat Sztumski deficytu
budZetuSklad Orzekaj4cyustalil, co nastgpuje:
W uchwale budZetowej na 2014 rok przewidziane zostaly: dochody w kwocie
44.064.749zl (w tym dochody biel4ce w kwocie 38.615.167zl, dochody maj4tkowe w
kwocie5.449.582zl1.wydatkiw kwocie 45.475.100
zl 1w l1m: wydatki bieZEce
w kuocie
37.614.034zl, wydatki maj4tkowe w kwocie 7.861.066 zl).
Z uchwaly tej wynika, i2 na 2014 rok zostal zaplanowany defrcyt w wysokoSci
1.410.351 zl, stanowi4cy r62nic9 pomigdzy prognozowanymi dochodami a ustalonymi
wydatkami. Jako 2rodla sfinansowania deficytu wskazaro w caloSci wolne Srodki jako
nadwy2ka Srodk6w pienigZnych na rachunku bieZ4cym bud2etu, wynikaj4cych z rozliczefr
kedyt6w i poZyczek z lat ubieglych. Ten spos6b sfinansowaniadeficytu jest zgodny z at1.
21'7ttst.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansachpublicznych.
tr 4cznepruychodyujEte w uchwale bud2etowejwynosz4 2.206.127 zl. Skladajqsig na
nie: wolne Srodki w kwocie 1.586.127 zl oraz przychody ze splat poZyczek i kredl6w w
kwocie 620.000zl.
Rozchody budZetuustalonow kwocie 795.776 21.
Zal4cznlkiem Nr 1 do uchwaly Nr XLIY|294/2013 Rady Powiatu Sztumskiego
przyj gto prognozg dlugu obejmuj4c4 lata 2014 - 2021. W prognozie tej okreSlono, iZ na
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koniec 2014r. zadLttlenie powiatu z ty,ttttu zaci4gnigtych kredyt6w i poZyczek bgdzie
wynosilo 3.6O4.224zl, co stanowi 80187oplanowanychna ten rok dochod6w.
Dokonuj4c analizy danych za'war1tych
w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej biorqc pod uwagg ciqZqce na Powiecie Sztumskim zobowi4zania z tTlttltt
zaci4gnigtychkredlt6w i po2yczek,po uzyskaniu w roku 2014 zaplanowanychprzychod6w
w L4cznej wysoko3ci 2.206.121 zl, Sklad Orzekaj4cy stwierdzil, ze kwota splat wyzej
wymienionych zobowi4zaA z powyZszych tltul6w zostala zaplanowana w wysoko6ci 2,337o
planowanych na ten rok dochod6w bud2etu,przy dopuszczalnymna ten rok wskaZniku splat
w wysokoSci 5,72o/o planowanych na ten rok dochod6w. W dalszych latach objgtych
prognoz4kwota splat nie przekraczadopuszczalnychg6mych wysokoSci.
Wobec powyZszegoSklad Orzekaj4cystwierdza,2e nie zostanieprzekroczonywska2nik
okre6lonyw art. 243 ustawy z dnia27 sierpnia2009r. o finansachpublicznych.
Od niniejszej uchwaly sluZy odwolanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdaisku w terminie 14 dni od dniajej dorgczenia.
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