Uchwała Nr 261/w111/F/V/18
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 7 grudnia 2018 r.
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie
Województwa Pomorskiego na lata 2019 - 2035.

wieloletniej

prognozy

finansowej

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 jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 561) oraz art. 230 ust. 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077
z późn. zm.);
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, w osobach:
1.

Marian Kujawski

- przewodniczący

2.

Roman Fandrejewski

- członek

3.

Anna Patyk

- członek

pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie
Województwa Pomorskiego na lata 2019 - 2035.

wieloletniej

prognozy

finansowej

UZASADNIENIE
W dniu 15 listopada 2018 r. wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
uchwała Nr 1174/380/18 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13 listopada 2018 roku
o przyjęciu projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa
Pomorskiego.
Analiza treści dołączonego do uchwały Zarządu projektu uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej wykazała, że został opracowany zgodnie z wymogami określonymi w art. 226
i 227 ustawy o finansach publicznych.
Dołączone do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej objaśnienia
przyjętych w niej wartości przedstawiają założenia będące podstawą przy prognozowaniu
podstawowych źródeł dochodów, ogólnie zostały wyjaśnione wielkości wydatków. Omówiono
strukturę proponowanych przedsięwzięć. Przedstawiono również przyjęte wartości do prognozy
długu.
Analizując badany projekt wieloletniej prognozy finansowej, Skład Orzekający stwierdził, że
wielkości zaplanowanych wydatków bieżących w poszczególnych latach nie przekraczają sumy
dochodów bieżących, planowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i wolnych środków. Wobec
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powyższego 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 planowany dług jednostki na koniec 2019 r. wyniesie 372.600.000 zł,
co stanowi 32,92% planowanych na ten rok dochodów budżetu.
Dokonując analizy danych zawartych w projekcie wieloletniej prognozy finansowej oraz
biorąc pod uwagę ciążące na Województwie Pomorskim zobowiązania z tytułu zaciągniętych
kredytów i pożyczek, po uzyskaniu w roku 2019 zaplanowanych przychodów w wysokości
137.600.000 zł, Skład Orzekający stwierdził, że w 2019 roku kwota spłat wyżej wymienionych
zobowiązań z powyższych tytułów została zaplanowana w wysokości 3,44% planowanych na ten rok
dochodów budżetu, przy dopuszczalnym na ten rok wskaźniku spłat w wysokości 11,87%
planowanych na ten rok dochodów. Również w latach 2020 – 2035 wskaźnik planowanych wielkości
spłat nie przekracza dopuszczalnych górnych wysokości.
Skład Orzekający analizując przyjęte wielkości dochodów w okresie objętym prognozą uznaje
je za realne i uzasadnione. W projekcie wieloletniej prognozy finansowej ujęto bowiem główne
źródła dochodów, uwzględniając tendencje kształtowania się ich wielkości w oparciu o Wieloletni
Plan Finansowy Państwa, kwot subwencji oraz dotacji celowych ujętych w projekcie ustawy
budżetowej na 2019 rok.
Z uwagi na fakt, że dochody i wydatki budżetu objęte wieloletnią prognozą finansową
w kolejnych latach kształtują się na poziomie zbliżonym do poziomu w roku poprzedzającym dany
rok budżetowy, Skład Orzekający stwierdza, że proponowana prognoza jest możliwa do realizacji.
Wielkości zaplanowanych rozchodów w poszczególnych latach wynikają z harmonogramu
spłat dotychczas zaciągniętych zobowiązań oraz możliwości finansowych jednostki w latach 2019 2035.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.

Od niniejszej uchwały 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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