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dnia 231istopada 2017 r.

projekcie uchwaly budZetowej Powiatu Tucholskiego na 2018 rok.

Dzialajq.c na podstawie art. 19 ust. 2 w zwiq.zku art. 13 pkt 3 ustawy z dnia
7 paidziemika 1992 r. 0 regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) oraz
art. 238 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach pUblicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz Zarzq.dzenia Nr 4/2017 Prezesa Regionalnej lzby
Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie sldadow orzekajq.cych
i zakresu ich dziaJania
Sldad Orzekajq.cy Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, w osobach:
Przewodniczqca:
Lidia Dudek
Czlonkowie:
Wlodzimierz G6rzynski
Andrzej Tatkowski
uchwalil, co nast~puje:
zaopiniowac pozytywnie projekt uchwaly budzetowej Powiatu Tucholskiego na 2018 rok.
Uzasadnienie
Zarzq.d Powiatu Tucholskiego speJniajq.c wymogi okreslone art. 238 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), okreslanej dalej
jako ustawa, przekazaJ w dniu 15 listopada 2017 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy projekt uchwaly budzetowej Powiatu Tucholskiego na rok 2018. SkJad
Orzekajq.cy dokonujq.c oceny przedJozonego projektu budzetu przeanalizowaJ r6wniez projekt
uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu, przeslany do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy w trybie art. 230 ust. 2 pkt 1 ustawy, uwzgl~dniajq.c
w szczeg61nosci wymog spelnienia relacji, 0 ktorej mowa wart. 243 ustawy.
Po analizie wskazanych wyzej dokument6w Sklad Orzekajq.cy stwierdzil, co nast~puje.
Projekt uchwaly budzetowej zawiera obligatoryjne elementy okreslone w art. 212 ust. 1
ustawy, tj. m. in.:
lq.cznq. kwot~ planowanych dochodow budzetu w wysokosci - 58.545.404,48 zl
z wyodr~bnieniem
- 51.541.931,98 zl,
•
dochodow biezq.cych w wysokosci
•
dochodow majq.tkowych w wysokosci
- 7.003.472,50 zl,
lq.cznq. kwot~ planowanych wydatkow budZetu w wysokosci - 56.940.219,76 zl
z wyodriJ:bnieniem:
- 48.958.641,97 zl,
•
wydatkow biezq.cych w wysokosci
- 7.981.577,79 zl,
wydatk6w majq.tkowych w wysokosci
•
wynik finansowy ze wskazaniem przeznaczenia planowanej nadwyzki,

ll:}cznl:} kwoty planowanych przychodow i rozchodow budzetu,
limity zobowil:}zan z tytulu zacil:}ganych kredytow i poZyczek.
Zarz~d

zaproponowal przyjyeie budZetu z nadwyzk~ w kwocie 1.605.184,72 zl, ktora
przeznaczona zostanie na finansowanie rozchodow roku 2018.
Zaplanowane w kwocie 3.905.184,72 zl rozchody budZetu, dotycz~ce wykupu papierow
wartosciowych w wysokosci 1.200.000 zl oraz splaty otrzymanych pOZyczek i kredytow
wwysokosci 2.705.184,72 zl, postanowiono pokrye planowan~ na 2018 rok nadwyzkll
budzetowll oraz przychodami z wolnych srodkow z lat ubieglych, ktorych kwota wynika
z ewidencji ksiygowej Powiatu, z uwzglydnieniem ich zaangazowania w budzecie roku 2017.
Projekt budZetu na 2018 rok spelnia wymog wynikaj~cy z art. 242 ust. 1 ustawy,
zgodnie z ktorym organ stanowillcy jednostki samorz~du terytorialnego nie moze uchwalie
budzetu, w ktorym planowane wydatki biez~ce sll wyzsze niz planowane dochody biez~ce
powiykszone 0 nadwyzkcr budzetow~ z lat ubieglych i wolne srodki, 0 ktorych mowa
wart. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Planowana nadwyzka operacyjna, stanowi~ca romicy miydzy
bicZllcymi dochodami i wydatkami wynosi 2.583.290,01 z1.
Plan dochodow i wydatkow opracowano w pelnej szczegolowosci klasyfikacji
budzetowej, do ktorej Sklad Orzekaj~cy nie wnosi zastrzezen.
W 2018 roku Powiat przewiduje uzyskanie dochodow ze srodkow otrzymanych
z budZetu Vnii Europejskiej w kwocie 2.061.667,50 zl. Wydatki na programy i projekty
realizowane z udzialem powyzszych srodkow zaplanowano w kwocie 3.l33.l98,58 zl, co
wykazano w zal~czniku nr 4 do projektu uchwaly.
Z za1llczonego do projektu uchwaly budzetowej wykazu zadan inwestycyjnych
planowanych do realizacji w 2018 roku wynika, ze wydatki maj~tkowe stanowi~ 14% og6lu
wydatkow zaplanowanych na 2018 rok i w 61,5% sfinansowane zostanll srodkami
pochodz~cymi z VE, a w 23,7% srodkami pozyskanymi z budzetu panstwa i od innych
jednostek samorz~du terytorialnego.
Zaplanowana rezerwa og6lna i rezerwy celowe mieszczll siy w ustawowo okreslonej
relacji do planowanych wydatkow. Rezerwy celowe przeznacza si~ na realizacj~ zadan
z zakresu zarzlldzania kryzysowego oraz na wydatki remontowe, w tym na realizacjey zadan
wlasnych zwi~zanych z usuwaniem skutkow nawalnicy, ktora miala miejsce w Powiecie
Tucholskim w sierpniu 2017 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budzetu Powiatu sporz~dzono
zgodnie z wymogami art. 215 ustawy, tj. w podziale na dotacje dlajednostek sektora finansow
pUblicznych
dla jednostek spoza tego sektora, z wyodrybnieniem dotacji
celowych, podmiotowych i przedmiotowych. Sklad Orzekaj~cy przypomina, ze dotacje
przedmiotowe mog~ bye udzielone pod warunkiem obowi~zywania na terenie Powiatu uchwaly
jego organu stanowi~cego, dotycz~cej stawek tych dotacji, zgodnie z art. 219 ust. 4 ustawy.
W projekcie uchwaly budZetowej przewidziano udzielenie upowaznien dla Zarz~du
Powiatu Tucholskiego wynikaj~cych z art. 212 ust. 2 pkt 1 ustawy do zaci~gania pozyczek
i kredytow oraz emitowania papierow wartosciowych na pokrycie wyst~puj~cego w ci~gu roku
przejsciowego deficytu budzetu oraz na wyprzedzaj~ce finansowanie dzialan finansowanych
ze srodkow pochodz~cych z budZetu Unii Europejskiej. Na mocy art. 212 ust. 2 pkt 2 w zwillzku
z art. 258 ust. 1 pkt 1 uStaWY w projekcie zawarto upowaZnienie dla Zarz~du do dokonywania
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zmian w budzecie, w zakresie wydatkow biezqcych, lqcznie z wydatkami na uposazenia
i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatkow majqtkowych.
Sposob ogloszenia uchwaly budZetowej i zapis dotyczqcy jej wejscia w zycie, 0 ile
zostanie ona podj~ta do konca roku 2017, jest zgodny z obowiqzujqcymi przepisami.
Z projektu WPF Powiatu wynika, ze w latach 2018-2023 Powiat nie spelnia relacji
dotyczqcej obslugi dlugu okreslonej wart. 243 ustawy. Na podstawie Uchwaly
Nr XXV/24412013 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 1 lutego 2013 r. w latach 2013-2024
Powiat Tucholski realizuje program naprawczy, w ramach ktorego na podstawie art. 224 ust. 1
ustawy zostala mu udzielona pozyczka z budzetu panstwa. Zgodnie z art. 224 ust. 1 pkt 2 lit. b
ustawy wskaznik obslugi drugu, 0 ktorym mowa wart. 243 ustawy Powiat musi zachowac
dopiero w roku 2024. W projekcie budzetu na 2018 rok uwzgl~dniono zalozenia wynikajqce
z realizowanego przez Powiat programu naprawczego.
Zdaniem Sk!adu Orzekajqcego przed!ozony projekt uchwaly budZetowej Powiatu
Tucholskiego na 2018 rok spe!nia wymogi formalne i merytoryczne. Projekt uchwaly zawiera
obligatoryjne elementy okreslone w ustawie 0 finansach publicznych oraz spelnia ustawowe
wymogi dotyczqce fin ansow jednostki samorzqdu terytorialnego realizujqcej program
naprawczy, 0 ktorym mowa wart. 224 ustawy.
Biorqc pod uwag~ powyzsze ustalenia wydano opini~ jak w sentencji.

Pouczenie:
Od niniejszej uchwaly stui)' prawo wniesienia odwolania do petoego skladu Ko\egium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy, ul. Sw. Trojcy 35, w terminie 14 dni od daty otrzymania opinii.

Przewodniczqca Skladu Orzekajqcego
Lidia Dudek
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