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SkladuOrzekajqcegoRegionalnej
Obrachunkowejw Gdarisku
z dnia 3 grudnia2014r.
w sprawie opinii o projekcie uchwaly o Wieloletniej Prognozie Ilnansow€J rowtatu
Sztumskiesot l^t^ 2Ol5 - 2021.
Na podstawieart. 13 pkt 12 w zwi4zkuz alt. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 paLdziernika
(Dz. U. z 2012r. poz. l1l3 z p6Ln.zn.)or^z
1992r.o regionalnychizbachobrachunkowych
art.230 ust.3 ustawyz dnia27 sierpnia2009r.o finansachpublicznych(Dz. U. z 2013r.poz.
885 z p62r1.zm.).
SkladOrzekaj4cyRegionalnejIzby Obrachunkowej
w Gdariskuw osobach:
1) Alicja Srubkowska
2) Zygmunt Bach
3) Marian Kujawski

-

pzewodnicz4ca
czlonek
czlonek

Pozytywnie opiniuje projekt uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Sztumskiegona lata 2015- 2021.
UZASADNIENIE
W dniu 13 listopada2014r.do tutejszejIzby wplynglauchwalaNr 29512014
Zarz4dl
PowiatuSztumskiego
z dnia 10 listopada2014rokuw sprawieprzyjgciaprojektuwieloletniej
prognozy finansowej dla powiatu sztumskiagona lata 2015-2021lraz piojektu budzetu
PowiatuSztumskiego
na 2Ol5 rok wfiz z tJzasadn
ieniem.
.q'rykazala,
Analiza feici opiniowanego dokumentu
2e projekt uchwaly w sprawie
wieloletniejprognozyfinansowejzostalopracowaay
zgodniez wymogamiokreSlonymi
w afi.
226,afi. 227 i aft. 228 ustawyz dnia27 sierpnia2009r.o finansach
publicznyctr.
Skladorzekaj4cystwierdzil,ze wielkoscizaplanowanych
wydatk6wbiez4cychw latach
2015 - 2021 nie przekraczajqsumy dochod6wbiez4cych.Vy'zwiazku z po\ayzszymraleZy
stwierdzii, Ze zostala zachowanarelacja okreSlonaw afi. 242 wyzej pzywolanej ustawy o
finansachpublicznych.
W raniku analizy projektu wieloletniej prognozy finansowej pod wzglqdem
merltoryczn),mSklad Orzekaj4cystwierdzil, 2e dlug jednostki w 2015 roku stanowi
5.499.914zl i wynosi12,25%o
zaplanowatych
natenrok dochod6wbud2etupowiatu.
Dokonuj4canalizy danychzawaitychw projekciewieloletliej prognozyfinansowej
oraz bior4c pod uwagg ci4z4cena powiecie zobowi4zaniaz t)'tulu zaci4gniqtychkred]-tow i
pozyczek,po uzyskaniuw 2015 roku zaplanowanych
przychod6wz tltulu kedyt6w i
pozyczekw l4cmej kwocie2.511.690zl, SkladOrzekaj4cystwiedzil, Zew 2015roku kwota
splat wyzej wymienionych zobowi4zai z poqZszych b4ul6w zostala zaplanowana w
wysokosci1,6970planowanychna ten rok dochod6wbud2etu.Natomiastdopuszczalny
wskaznik splaty zobowl4zan okeslony w ad. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o
finansachpublicznych,po uwzglgdnieniu
ustawowychwyl4czeri,obliczonyw oparciuo plan
3 kwartalurcku poprzedzajqcego
pierwszyrok prognozy(wskainik ustalonyw oparciuo
Sredni4arytmetyczn4z 3l^t poprzednich)w Powiecie Sztumskim wlnosi 5,56yo
planowanych
na tenrck dochod6w.
W latach 2016-2021r6wniez kwota splat nie przekraczadopuszczalnych
g6mych
wysokoSci.

Wobecporay2szegoSkladOrzekaj4cystwierdza,ze nie zostanieprzekroczonywskaZnik
okrcSlonyw art. 243 ustawyz dnia 27 sierynia2009r.o finansachpublicznych.
przyj9tychwielkoscidochod6wuznajeje za
Sklad Orzekaj4cyanalizuj4cobjaSnienia
realnie uzasadnione.W objasnieniachdo projektu wieloletniej prognozy finansowej ujQto
bowiemgl6wneZr6dladochod6w,uwzglgdniaj4c
tendencje
ksztaltowania
sig ich wielkoSciw
oparciu o kwoty subwencji, dotacje celowe ujQtew prcjekcie ustawy budzetowejna 2015r.
orazanalizywykonaniadochod6ww latachpoprzednich.
ObjaSnienia
do projektuwieloletniej
prognozyfinansowejzawieraj4r6wniez informacjedotycz4cewielkoSciplanowanychdo
realizacji wydatk6w w odniesieniu do planowanego ich wykonania na koniec roku
poprzedzai4cegodany rok budzetowyobjQtyprognoz4.Z uwagi na fakt, ze waost poziomu
dochod6wi wydatk6w budzetuob.jQtychwieloletni4 prognoz4finansow4w kolejnych latach
ksztaltujesig na poziomiezblizonymdo poziomuich wzrostuw roku poprzedzaj4cym
dany
rok budzetowy, Sklad Orzekajqcy stwierdza, ze proponowanaprognozajest mo2liwa do
realizacji.
W objainieniach zawarto r6$riez infomacje o wielkosciach planowanych do
zaci4gnigciaFzychod6w bud2etuz podaniemich poszczeg6lnychZr6deli planowanegocelu
ich wykorzystania.Wielkosci zaplanowanychrozchod6ww latach 2015 - 2021 wynikaj4 z
hamonogramu splat dotychczaszaci4gniqtychzobowiqzari.
Bior4cpowyzszepoduwaggSkladOrzekaj4cy
postanowiljakw sentencji.
Od niniejszej uchwaly slu2y odwolanie do Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej
w Gdariskuw ci4gu14 dni od dniajej dorgczenia.
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