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Uchwała Nr 228/p112/F/V/19
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 29 listopada 2019 r.
w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chojnickiego

na lata 2020 - 2033.

Na podstawie art. 13 pkt 12 W związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pażdziernika 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) oraz art. 230 ust.
3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz.
869 z póżn. zm.)

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, w osobach:
l.

Marian Kujawski

- przewodniczący

2.

Roman Fandrejewski

3.

Monika Panc

- członek
— członek

pozytywnie opiniuje projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chojnickiego
na lata 2020 - 2033.

UZASADNIENIE
W dniu 14 listopada 2019 r. wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
Uchwała Nr 182/20] 9 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia
projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chojnickiego na lata 2020 — 2033.
Analiza treści opiniowanego dokumentu wykazała, że projekt uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej został opracowany zgodnie z wymogami określonymi w art. 226, art. 227 i art.
228 ustawy o finansach publicznych.
Badając przedłożony dokument Skład Orzekający stwierdził, że wielkości zaplanowanych
wydatków bieżących w latach 2020 — 2033, tj. w latach objętych wieloletnią prognozą finansową, nie
przekraczają dochodów bieżących.
W związku z powyższym należy stwierdzić, że została zachowana relacja określona w art. 242

ust. 1 wyżej przywołanej ustawy o finansach publicznych.
W wyniku analizy projektu wieloletniej prognozy finansowej pod względem merytorycznym
Skład Orzekający stwierdził, że dług jednostki w roku 2020 będzie wynosić 26.300.000 zł, co będzie

stanowić 17,3 6% zaplanowanych na ten rok dochodów budżetu powiatu.
Dokonując analizy danych zawartych wprojekcie wieloletniej prognozy finansowej biorąc
pod uwagę ciążące na Powiecie Chojnickim zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów
i pożyczek Skład Orzekający stwierdził, że w 2020 roku wskażnik spłat wyżej wymienionych

ld: E94Bl CB] -7E55-424A-86Al—44D72D252739

zobowiązań został zaplanowany w wysokości 2,41% przy dopuszczalnym na ten rok wskaźniku spłat
W wysokości 8,23%.
W dalszych latach objętych prognozą kwota spłat nie przekracza dopuszczalnych wysokości.

Wobec powyższego Skład Orzekający stwierdza, że nie zostanie przekroczony wskażnik
określony W art. 243 ustawy o finansach publicznych.
Skład Orzekający analizując objaśnienia przyjętych wielkości dochodów uznaje je za realnie
uzasadnione. Objaśnienia do projektu wieloletniej prognozy finansowej zawierają również
informacje dotyczące wielkości planowanych do realizacji wydatków w odniesieniu do planowanego
ich wykonania na koniec roku poprzedzającego dany rok budżetowy objęty prognozą.
Z uwagi na fakt, że poziom dochodów iwydatków budżetu objętych wieloletnią prognozą
finansową W kolejnych latach kształtuje się na poziomie zbliżonym do ich poziomu w roku
poprzedzającym dany rok budżetowy, Skład Orzekający stwierdza, że proponowana prognoza jest
możliwa do realizacji.
W objaśnieniach zawarto również informacje o wielkościach planowanych do zaciągnięcia W
2021 roku przychodów budżetu z podaniem ich poszczególnych źródeł i planowanego celu ich
wykorzystania. Wielkości zaplanowanych rozchodów w poszczególnych latach wynikają
z harmonogramu spłat dotychczas zaciągniętych zobowiązań oraz możliwości finansowych jednostki
W latach 2020 — 2033.
Skład Orzekający zwraca jednocześnie uwagę na ujęcie W załączniku dotyczącym
przedsięwzięć następujących wydatków: poz. 1311. — Ubezpieczenie mienia, poz. l.3.1.2. —
Zarządzanie lokalami mieszkalnymi, poz. 1313. — Zimowe utrzymanie dróg, poz. 1328. — Pomoc

finansowa W formie dotacji celowej dla Województwa Pomorskiego. Wyżej wymienione wydatki nie
stanowią przedsięwzięć W rozumieniu ustawy o finansach publicznych.
Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanowił jak W sentencji.

Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej W Gdańsku W ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia.

Marian Kujawski

Przewodniczący Składu Orzekającego
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Uchwała Nr 228/p112/F/V/19
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 29 listopada 2019 r.
w

sprawie

opinii

o

projekcie

Chojnickiego na lata 2020 - 2033.

uchwaly

Wieloletniej

Prognozy

Finansowej

Powiatu

Na podstawie art. 13 pkt 12 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) oraz art. 230
ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn olity: Dz. U. z 2019 r.
poz. 869 z późn. zm.)
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, w osobach:
].
2.
3.

Marian Kujawski
Roman Fandrejewski
Monika Panc

pozytywnie

opiniuje

projekt

— przewodniczący
- członek
- członek
uchwały

Wieloletniej

Chojnickiego na lata 2020 - 2033.

Prognozy

Finansowej

Powiatu

UZASADNIENIE
W dniu 14 listopada 2019 r. wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej W Gdańsku
Uchwała Nr 1822/2019 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie
przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chojnickiego na lata 2020 — 2033.
Analiza treści opiniowanego dokumentu wykazała, że projekt uchwały w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej został opracowany zgodnie z wymogami określonymi w art. 226,
art. 227 i art. 228 ustawy o finansach publicznych.
Badając przedłożony dokument Skład Orzekający stwierdził, że wielkości zaplanowanych
wydatków bieżących w latach 2020 — 2033, tj. W latach objętych wieloletnią prognozą finansową,

nie przekraczają dochodów bieżących.
W związku z powyższym należy stwierdzić, że została zachowana relacja określona w art.
242 ust. 1 wyżej przywołanej ustawy o finansach publicznych.
W wyniku analizy projektu wieloletniej prognozy finansowej pod względem merytorycznym
Skład Orzekający stwierdził, że dług jednostki w roku 2020 będzie wynosić 26.300.000 zł, co
będzie stanowić 17,36% zaplanowanych na ten rok dochodów budżetu powiatu.
Dokonując analizy danych zawartych w projekcie wieloletniej prognozy finansowej biorąc
pod uwagę ciążące na Powiecie Chojnickim zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów
i pożyczek Skład Orzekający stwierdził, że w 2020 roku wskaźnik spłat wyżej wymienionych
zobowiązań został zaplanowany w wysokości 2,41% przy dopuszczalnym na ten rok wskaźniku
spłat w wysokości 8,23%.
W dalszych latach objętych prognozą kwota spłat nie przekracza dopuszczalnych wysokości.
Wobec powyższego Skład Orzekający stwierdza, że nie zostanie przekroczony wskaźnik
określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Skład Orzekający analizując objaśnienia przyjętych wielkości dochodów uznaje je za realnie
uzasadnione. Objaśnienia do projektu wieloletniej prognozy finansowej zawierają również
informacje dotyczące wielkości planowanych do realizacji wydatków w odniesieniu do
planowanego ich wykonania na koniec roku poprzedzającego dany rok budżetowy objęty prognozą.

Z uwagi na fakt, że poziom dochodów i wydatków budżetu objętych wieloletnią prognozą
finansową w kolejnych latach kształtuje się na poziomie zbliżonym do ich poziomu w roku
poprzedzającym dany rok budżetowy, Skład Orzekający stwierdza, że proponowana prognoza jest
możliwa do realizacji.
W objaśnieniach zawarto również informacje o wielkościach planowanych do zaciągnięcia
w 2021 roku przychodów budżetu z podaniem ich poszczególnych źródeł i planowanego celu ich
wykorzystania. Wielkości zaplanowanych rozchodów w poszczególnych latach wynikają
z harmonogramu spłat dotychczas zaciągniętych zobowiązań oraz możliwości finansowych
jednostki w latach 2020 — 2033.
Skład Orzekający zwraca jednocześnie uwagę na ujecie w załączniku dotyczącym
przedsięwzięć następujących wydatków: poz. 1.3.1.1. — Ubezpieczenie mienia, poz. 1.3.1.2. —
Zarządzanie lokalami mieszkalnymi, poz. l.3.1.3. — Zimowe utrzymanie dróg, poz. 1.328. —
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Pomorskiego. Wyżej wymienione
wydatki nie stanowią przedsięwzięć w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.
Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.
Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdańsku w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia.

Marian Kujawski

Przewodniczący Składu Orzekającego
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Uchwała Nr 229/p112/P/V/l9
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku

z dnia 29 listopada 2019 r.
w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Chojnickiego na 2020 rok.
Na podstawie art. 13 pkt 3 W związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pażdziernika 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2137).
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej W Gdańsku, w osobach:
1.

Marian Kujawski

- przewodniczący

2.

Roman Fandrejewski

- członek

3.

Monika Pane

- członek

pozytywnie opiniuje projekt uchwały budżetowej Powiatu Chojnickiego na 2020 rok.
UZASADNIENIE

W dniu 14 listopada 2019 r. wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
Uchwała Nr 183/2019 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia
projektu uchwały budżetowej Powiatu Chojnickiego na 2020 rok.
Badając projekt uchwały budżetowej Powiatu Chojnickiego na 2020 rok, Skład Orzekający
stwierdził, że został on opracowany zgodnie z wymogami określonymi w art. 211, art. 212, art. 214,

art. 215, art. 222 ust. 1 i2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3

i4 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 22013r. poz. 885 zpóźn. zm.) oraz
własnymi uregulowaniami określonymi w uchwale Nr XXXVII/335/2010 Rady Powiatu
Chojnickiego z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
Powiatu Chojnickiego.
Prognozowane dochody przedstawiono według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji
budżetowej określających źródła z podziałem na dochody bieżące imajątkowe. Wydatki budżetu
powiatu przedstawiono w podziale na działy irozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem
wydatków bieżących i majątkowych.
Przedłożony projekt budżetu określa prognozowane dochody budżetowe w łącznej wysokości
151.500.000 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 136.811.688 zł oraz dochody majątkowe

wwysokości 14.688.312 zł. Wydatki natomiast zaplanowano w łącznej wysokości 149100000 zł,
wtym: wydatki bieżące w wysokości

25.368.753 zł.

Id: 914DA4] 5-341E-43F5-AlOE-52C8163E55EB

123.731.247 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości

Planowana nadwyżka budżetu wwysokości 2.400.000 zł zostanie przeznaczona na spłatę
kredytu bankowego.
Przychodów nie zaplanowano. Rozchody budżetu W wysokości 2.400.000 zł przeznacza się na
spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.
Projekt budżetu pod względem merytorycznym obejmuje możliwe do uzyskania dochody
własne powiatu z podziałem na dochody bieżące imajątkowe oraz wydatki na realizację
obligatoryjnych zadań własnych jak też zadań zleconych. Został również spełniony wymóg art. 242

ust. 1 ustawy o finansach publicznych, który obliguje do zaplanowania wbudżecie wydatków
bieżących na poziomie nie wyższym niż planowane dochody bieżące powiększone onadwyżkę
budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

W uzasadnieniu do budżetu podano źródła dochodów możliwe do uzyskania oraz
przedstawiono zadania przewidziane do realizacji w 2020 roku.
Biorąc pod uwagę całość materiałów przedłożonych do za0piniowania Skład Orzekający
stwierdził, że projekt uchwały budżetowej został opracowany zgodnie z obowiązującymi wtym
zakresie wymogami zawartymi w ustawie o finansach publicznych, a materiały jemu towarzyszące
pozwalają ocenić zamierzenia Zarządu Powiatu Chojnickiego w zakresie realizacji zadań powiatu.
Wobec powyższego Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.
Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdańsku W ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia.

Marian Kujawski
Przewodniczący Składu Orzekającego
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Uchwała Nr 229/p112/P/V/19
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
1 dnia 29 listopada 2019 r.
w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Chojnickiego na 2020 rok.

Na podstawie art. 13 pkt 3 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekstjednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2137).
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, w osobach:
1.
2.
3.

Marian Kujawski
Roman F andrejewski
Monika Panc

- przewodniczący
- członek
— członek

pozytywnie opiniuje projekt uchwały budżetowej Powiatu Chojnickiego na 2020 rok.

UZASADNIENIE

W dniu 14 listopada 2019 r. wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
Uchwała Nr 183/2019 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie
przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Chojnickiego na 2020 rok.
Badając projekt uchwały budżetowej Powiatu Chojnickiego na 2020 rok, Skład Orzekający
stwierdził, że został on opracowany Zgodnie z wymogami określonymi w art. 211. art. 212, art. 214,
art. 215, art. 222 ust. 1 i 2, art. 235, art. 236. art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust.

3 i 4 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz
własnymi uregulowaniami określonymi w uchwale Nr XXXVII/3350010 Rady Powiatu
Chojnickiego z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
Powiatu Chojnickiego.
Prognozowane dochody przedstawiono według działów, rozdziałów i paragrafów
klasyfikacji budżetowej określających źródła z podziałem na dochody bieżące i majątkowe.
Wydatki budżetu powiatu przedstawiono w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej
z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych.
Przedłożony projekt budzetu określa prognozowane dochody budżetowe w łącznej
wysokości 151.500.000 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 136.811.688 zł oraz dochody
majątkowe w wysokości 14.688.312 zł. Wydatki natomiast zaplanowano w łącznej wysokości
149.100.000 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 123.731.247 zł oraz wydatki majątkowe
w wysokości 25.368.753 zł.
Planowana nadwyżka budżetu w wysokości 2.400.000 zł zostanie przeznaczona na spłatę
kredytu bankowego.
Przychodów nie zaplanowano. Rozchody budżetu w wysokości 2.400.000 zł przeznacza się
na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.
Projekt budżetu pod względem merytorycznym obejmuje możliwe do uzyskania dochody

własne powiatu

z podziałem

na dochody bieżące i majątkowe oraz wydatki na realizację

obligatoryjnych zadań własnychjak też zadań zleconych. Został również spełniony wymóg art. 242
ust. 1 ustawy o finansach publicznych, który obliguje do zaplanowania w budżecie wydatków
bieżących na poziomie nie wyższym niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę

budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.
W uzasadnieniu do budżetu podano źródła dochodów możliwe do uzyskania oraz
przedstawiono zadania przewidziane do realizacji w 2020 roku.
Biorąc pod uwagę całość materiałów przedłożonych do zaopiniowania Skład Orzekający
stwierdził, że projekt uchwały budżetowej został opracowany zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie wymogami zawartymi w ustawie o finansach publicznych, a materiały jemu towarzyszące
pozwalają ocenić zamierzenia Zarządu Powiatu Chojnickiego w zakresie realizacji zadań powiatu.

Wobec powyższego Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.
Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Gdańsku w ciagu 14 dni od dnia jej doręczenia.

Marian Kujawski
Przewodniczący Składu Orzekającego
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Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie
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Identyfikator adresata: w10895iqoq
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Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie
,
Nazwa nadawcy: REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDANSKU

Identyfikator nadawcy: 452uketc7j
Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia
Data doręczenia: 2019-11-29T14:54:20.467
Data wytworzenia poświadczenia: 2019-11—29T14:54:20.467
Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK51537608

Dane uzupełniające (opcjonalne)
”Rodzaj informacji uzupełniającej: Żródło

Nartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu
Wartość informacji uzupełniającej: 51537608
Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja
Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 391 par. 1 kpa. pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą
przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 391 par. ”id k.p.a. istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za
pomocą środków komunikacji eiektronicznej.

Dane dotyczące podpisu
Poświadczenie zostalo podpisane — aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu
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