
Uchwała Nr SO – 3/0957/56/2021

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia  30 listopada 2021 roku

w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 

Kępińskiego na lata 2022 -2037. 

Skład  Orzekający  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony 

Zarządzeniem Nr 16/2021 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 01 

kwietnia 2021 r. ze zmianami w składzie:

Przewodnicząca:   Barbara Dymkowska

Członkowie:     Małgorzata Łuczak

            Jolanta Nowak

działając na podstawie art. 13 pkt. 12 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. 

o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r., poz.2137 ze zm.), w związku z art. 

230 ust. 3 ustawy  o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) wyraża o 

przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kępińskiego projekcie wieloletniej prognozy finansowej 

powiatu na lata 2022-2037 

opinię pozytywną

UZASADNIENIE

I. 1. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2037 Powiatu 

Kępińskiego przyjęty uchwałą Nr 273.VI.2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 

15 listopada 2021 roku został przesłany w formie dokumentu elektronicznego tutejszej 

Izbie w dniu 15 listopada 2021 roku tj. w terminie wymaganym art. 238 ust. 1 w związku z 

art. 230 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. 

2. Wydając niniejszą opinię, Skład Orzekający zapoznał się z następującymi dokumentami 

będącymi w posiadaniu Izby: projektem uchwały budżetowej na 2022 rok, sprawozdaniami 

budżetowymi sporządzonymi wg stanu na dzień 30.09.2021 r., uchwałą budżetową na 2021 

r. i obowiązującą WPF i ich zamianami. 

3. Projekt uchwały w sprawie WPF zawiera dane wymagane przepisem art. 226 ust. 1 ustawy 

o finansach publicznych. 

4. Planowane wielkości budżetowe w latach objętych prognozą zapewniają przestrzeganie 

zasady, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych.



5. Z projektu wynika, iż:

- okres objęty wieloletnią prognozą finansową spełnia wymogi określone w art. 227 ust. 1 

ustawy o finansach publicznych,

- prognozę kwoty długu sporządzono na okres, na który zaciągnięto oraz planuje zaciągnąć się 

zobowiązania, co wyczerpuje dyspozycje art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

6. Na podstawie prognozy kwoty długu ustalono, że w latach 2022-2037 zostanie zachowana 

relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. 

7. Zakres przewidzianych dla organu wykonawczego upoważnień nie wykracza poza 

dyspozycję wynikającą z art. 228 ustawy o finansach publicznych.

8. Projekt uchwały w sprawie WPF (załącznik Nr 1) wykazuje zgodność z projektem uchwały 

budżetowej na 2022 rok w zakresie wymaganym art. 229 ustawy o finansach publicznych. 

II. Ponadto Skład Orzekający stwierdził, że : 

1. Załącznik Nr 2 WPF obejmuje wykaz przedsięwzięć wieloletnich z okresem realizacji do 

2024 roku. Wykazane przedsięwzięcia stanowią kontynuację przedsięwzięć dotychczas 

realizowanych. Porównanie załącznika Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” projektu uchwały oraz 

załącznika do obowiązującej Wieloletniej Prognozy Finansowej (wg stanu na dzień 

26.10.2021 r.) wykazuje rozbieżności w zakresie planowanych limitów wydatków, łącznych 

nakładów finansowych, okresów realizacji. W „Objaśnieniach” do projektu WPF, Zarząd 

wyjaśnił, że rozbieżności zostaną usunięte uchwałą Rady Powiatu Kępińskiego w 2021 r.

 2. Z załącznika Nr 1 poz. 4.1.1 wynika, że wszystkie planowane w budżecie kredyty i pożyczki 

(7.300.000,00 zł) będą zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu. W treści normatywnej 

projektu uchwały w § 11 ustalono limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i 

pożyczek na pokrycie zobowiązań, o których mowa w art.89 ust.1 pkt 2-3 ustawy o finansach 

publicznych do wysokości 7.300.000 zł. Wykazana w  poz. 4.1.1. kwota wskazuje więc, że  

    spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz 

zaciągniętych pożyczek i kredytów nie będą pokrywane z kredytów i pożyczek. Zatem w 

powyższych  zakresie wystąpiła rozbieżność projektu uchwały w sprawie WPF z projektem 

budżetu na 2022 rok. 

Mając na uwadze powyższe Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.

   Przewodnicząca
                           Składu Orzekającego

                                                                                                      (-)Barbara Dymkowska 

Pouczenie: Od opinii zawartej w niniejszej uchwale służy odwołanie do Kolegium Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.
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