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Skladu Orzekaj~cego Nr 1
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

dnia 23 listopada 2017 L

z dnia 22 listopada 2017 r.
w sprawie: opinii 0 projekcie uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Tucholskiego
Ozialajqc na podstawie art. 19 ust. 2 w zwiqzku art. 13 pkt 12 ustawy z dnia
7 pazdziemika 1992 r. 0 regionalnych izbach obrachunkowych (Oz. U. z 2016 r. poz. 561) oraz
art. 230 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych
(Oz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz Zarzqdzenia Nr 4/2017 Prezesa Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie skladow orzekajqcych
i zakresu ich dzialania

Sklad Orzekajqcy Nr 1 Regionalnej lzby Obrachunkowej w Bydgoszczy, w osobach:

Przewodniczqca:
Czlonkowie:

Lidia Dudek
Wlodzimierz G6rzyfiski
Andrzej Tatkowski
uchwalil, co

nast~puje:

zaopiniowac pozytywnie projekt uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Tucholskiego na lata 2018-2024, wnoszqc jednoczesnie uwagi zamieszczone w uzasadnieniu.
UZASADNIENIE
Zarzqd Powiatu Tucholskiego spetniajqc wymogi okrdlone art. 230 ust. 2 pkt I ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Oz. U. z 2017 r. poz. 2077), okrdlanej dalej
jako ustawa, przekazal w dniu 15 listopada 2017 r. do Regionalnej lzby Obrachunkowej
w Bydgoszczy projekt uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Tucholskiego na lata 2018-2024 (dalej WPF).
Sklad Orzekajqcy stwierdzil, ze projekt uchwaly spetnia wymogi konstrukcyjne
wynikajqce z przepisow ustawy 0 finansach publicznych oraz rozporzqdzenia Ministra
Finansow z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki
samorzqdu terytorialnego (Oz. U. z 2015 r. poz. 92 - dalej rozporzqdzenie).
W projekcie uchwaly oraz zalqczniku dotyczqcym prognozy zawarto obligatoryjne
e1ementy okrdlone art. 226 ustawy oraz przepisami rozporzqdzenia. W projekcie uchwaty
zamieszczono rowniez fakultatywne upowaznienia dla organu wykonawczego do zaciqgania
zobowiqzan z tytulu umow, ktorych realizacja w roku budzetowym i w latach nast/fpnych jest
niezb/fdna dla zapewnienia ciqglosci dzialania jednostki i z ktorych wynikajqce platnosci
wykraczajq poza rok budzetowy. Ponadto, zaproponowano wprowadzenie upowaznienia dla
Zarzqdu do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu uprawnien
wynikajqcych z art. 228 ust. 2 w zwiqzku z art. 228 ust. 1 pkt 2 ustawy.
Z zapisow uchwaty wynika, ze wejdzie ona w zycie z dniem I stycznia 2018 r.

Po przeanalizowaniu przedstawionych w zat~cznikach do projektu uchwaty danych
dotycz~cych wieloletniej prognozy finansowej Sk!ad Orzekaj~cy stwierdzi!, co nast~puje.
Zarz~d zaproponowa! sporz~dzenie prognozy na lata 20 18-2024. Do!~czone do projektu
uchwaty objasnienia przyj~tych wartosci w sposob czytelny i przejrzysty odnosz~ si~ do
metodologii opracowania danych oraz przyczyn prognozowanej sytuacji finansowej Powiatu.
Wykazane w projekcie w poszczegolnych latach planowane dochody biez~ce
powi~kszone 0 nadwyzk~ z lat ubiegtych i wolne srodki, w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6
ustawy, s~ wyzsze od planowanych w tych latach wydatkow biez~cych, co zapewnia spe!nienie
wymogu okreslonego art. 242 ustawy.
Podczas analizy WPF Sk!ad Orzekaj~cy zwroci! szczegoln~ uwag~ na prognozowane
dochody z budzetu Unii Europejskiej oraz dochody ze sprzedaZY maj~tku, ktore zaplanowano
tylko na rok 2018.
Zgodnie z przepisem art. 226 ust. I pkt 6 ustawy w WPF przedstawiono prognozowan~
kwot~ zad!uzenia Powiatu Tucholskiego na koniec kazdego roku obj~tego prognoz~.
W projekcie WPF nie wykazano kwoty d!ugu planowanej na rok 2017. Z objasnieii wynika, ze
wynosie ona b~dzie 24.617.067,26 zt Jest to kwota drugu planowana na koniec roku 2017
wed!ug obowi~uj~cej na koniec III kwartaru 2017 r. uchwaty w sprawie WPF. W zwi~zku
z powyzszym analizuj~c prognoz~ kwoty dlugu Powiatu w kolejnych latach, jako podstaw~
obliczenia kwoty d!ugu Skiad Orzekajl!cy przyj~i kwot~ 24.617.067,26 zt Prognozowana
kwota drugu na koniec 2018 roku wyniesie 20.711.882,54 zl. Spiata dtugu w roku 2018
pokryta zostanie planowanl! na ten rok nadwyzk~ budzetowl! oraz wolnymi srodkami z lat
ubiegtych, ktorych kwota wynika z ewidencji ksi~gowej Powiatu za rok 2016,
z uwzgl~dnieniem ich zaangazowania w budzecie roku 2017. Od roku 2019 sptata d!ugu
finansowana bc;dzie planowan~ na poszczegolne lata nadwyzk~ budzetow~.
Zgodnie z art. 243 ustawy organ stanowi~cy jednostki samorz~du terytorialnego nie
moze uchwalie budzetu, ktorego realizacja spowoduje, ze w roku budzetowym oraz w kaZdym
roku nastc;pujl!cym po roku budzetowym nie bc;dzie zachowana relacja dotycz~ca obslugi dlugu
okreslona wzorem wskazanym w tym przepisie. Z WPF Powiatu Tucholskiego wynika, ze
ww. relacja zostanie zachowana dopiero w roku 2024. Na podstawie Uchwaty
NrXXV/244/2013 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia I lutego 2013 r. w latach 2013-2024
Powiat Tucholski realizuje program naprawczy, w ramach ktorego na podstawie art. 224 ust. 1
ustawy zostata mu udzielona pozyczka z budzetu paiistwa. Zgodnie z art. 224 ust. 1 pkt 2 lit. b
ustawy wskainik obsrugi dtugu,
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ktorym mowa wart. 243 ustawy Powiat musi zachowae

dopiero w roku 2024.
Zgodnie z art. 229 ustawy wartosci przyjc;te w projekcie WPF w zakresie wyniku
budzetu, przychodow i rozchodow, w tym planowanych do zaci~gnic;cia zobowi~aii i ich splat
w roku 2018 s~ zgodne z projektem uchwa!y budzetowej Powiatu na 2018 rok, przes!anym do
Regionalnej [zby Obrachunkowej w Bydgoszczy w trybie art. 238 ust. 1 pkt 2 ustawy.
Sktad Orzekaj~cy zwraca uwagc;, ze w zakresie wydatkow maj~tkowych wystc;puj~
nieprawidlowosci dotycz~ce lat 2019-2020. Suma kwot wykazanych w poszczegolnych latach
w kolumnach: IIA - Wydatki inwestycyjne kontynuowane, 11.5 - Nowe wydatki inwestycyjne
oraz 11.6 - Wydatki majl!tkowe w formie dotacji, powinna bye tozsama z kwotl! wydatkow
maj~tkowych

ogotem planowanl! na te lata wykazanl! w kolumnie 2.2.
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SHad Orzekaj~cy zauwaZa, ze w stosunku do obecnie obowi~zuj~cej uchwaty
w sprawie WPF w opiniowanym projekcie uchwaty nie dokonano zmian, kt6re wptywaj~ na
wysokosc kwoty dlugu Powiatu oraz okres jego splaty. W prognozie uwzgl<rdniono zalozenia
wynikaj~cego z realizowanego przez Powiat programu naprawczego.
Do projektu uchwaty w sprawie WPF dol~czono wykaz wieloletnich przedsi<rwzi<rc,
kt6re Powiat zamierza realizowac do roku 2021. Sklad Orzekaj~cy stwierdzH, ze wykaz ten
spdnia wymogi formalne okreslone wart. 226 ust. 3 ustawy.
Bior~c pod uwag<r powyzsze ustalenia wydano opini<r jak w sentencji.

Pouczenie:
Od niniejszej uchwaly slu:iy prawo wniesienia odwotania do petnego sktadu Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w 8ydgoszczy, ul. Sw. Tr6jcy 35, w terminie 14 dni od daty otrzymania opinii.

Przewodniczqca Skladu Orzekajqcego
Lidia Dudek
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