
Uchwała Nr SO – 0951/54/4/Ka/2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 2 grudnia 2020 roku

w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu Powiatu Kępińskiego w 2021 roku 

przedstawionego w  projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok

Działając na podstawie art. 13 pkt 10 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych 

izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 roku, poz.2137), oraz z art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.869 z późn. zm.), Skład Orzekający wyznaczony zarządzeniem 

Nr 27/2020 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 01 października 2020 r. ze zm. w 

osobach:

Przewodniczący: Jolanta Nowak

Członkowie:    Małgorzata Łuczak

            Zbigniew Czołnik

po dokonaniu analizy projektu uchwały budżetowej na 2021 rok Powiatu Kępińskiego oraz projektu 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034

opinię pozytywną

o możliwości sfinansowania deficytu Powiatu Kępińskiego w 2021 roku

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 19 ust 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych do 

właściwości składów orzekających należy wydawanie opinii w sprawach określonych w ustawach. Stosownie 

do przepisu art. 246 ust 1 ustawy o finansach publicznych, regionalna izba obrachunkowa na podstawie projektu 

uchwały budżetowej przedstawia opinię w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez 

jednostkę samorządu terytorialnego.

W projekcie budżetu powiatu na 2021 r. prognozowane są dochody w wysokości 68.500.000,00 zł 

i wydatki w wysokości 69.551.855,00 zł. Deficyt budżetu wynosi 1.051.855,00 zł. Jako źródło sfinansowania deficytu 

budżetu, zgodnie z  § 3 projektu wskazane zostały przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku 

krajowym. 

W projekcie budżetu prognozuje się przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku 

krajowym w kwocie 4.000.000,00 zł (§ 952). Rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i 

kredytów zaprojektowano w kwocie 2.948.145,00 zł (§ 992).

Według oceny Składu Orzekającego wskazane w projekcie uchwały budżetowej źródło sfinansowania deficytu 

jest prawnie dopuszczalne (art. 217 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) oraz możliwe 

do pozyskania. 

Planowane zobowiązania z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów nie przekraczają wskaźników 

dopuszczalnych określonych w przepisie art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 



Prognozowane zadłużenie Powiatu na koniec 2021 roku wyniesie 27.347.500,00 zł, co stanowi 39,92% dochodów 

planowanych. 

Łączna kwota przypadająca do spłaty w 2021 roku rat kredytów i pożyczek wraz z wydatkami bieżącymi 

na obsługę długu i potencjalnymi spłatami kwot wynikających z udzielonych poręczeń  wynosić będzie  

3.827.413,00 zł, co stanowi 6,44% planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki 

przeznaczone na cele bieżące, a dopuszczalny poziom spłaty kształtuje się w wysokości 19,47%. 

Mając na uwadze zachowanie wymogów ustawy o finansach publicznych, Skład Orzekający  postanowił 

jak w sentencji.

Przewodnicząca

Składu Orzekającego

Jolanta Nowak

Pouczenie: Od uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
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