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Uchwała Nr SO.0951/50/D/15/Pi/2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 9 grudnia 2020 r.
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały
budżetowej na 2021 r. Powiatu Wągrowieckiego
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, wyznaczony
Zarządzeniem nr 36/2020 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 2
grudnia 2020 r., w składzie:
Przewodnicząca
Członkowie

Marzena Węckowicz
Monika Paczyńska
Edyta Zastrow
działając na podstawie art. 13 pkt 10 i art. 19 ust. 2 z ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U z 2019 r. poz.2137) oraz art. 246 ust. 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.),
o możliwości sfinansowania deficytu budżetu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej
Powiatu Wągrowieckiego na 2021 rok wyraża
opinię pozytywną z uwagą
UZASADNIENIE
W projekcie uchwały budżetowej Powiatu Wągrowieckiego na 2021 rok,
przedstawionym zarządzeniem nr 472/2020 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia
12 listopada 2020 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2021 rok, zaplanowane
zostały dochody w wysokości 91.740.688,48 zł i wydatki w wysokości 104.124.402,48 zł.
Deficyt budżetu wynosi 12.383.714,00 zł. Jako źródło sfinansowania deficytu wskazano
przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych.
W projekcie uchwały budżetowej (załącznik nr 7) zaplanowano przychody
ze sprzedaży innych papierów wartościowych (§ 931) w wysokości 13.750.000,00 zł.
Rozchody zaplanowano w kwocie 1.366.286,00 zł z tytułu spłaty otrzymanych krajowych
kredytów i pożyczek (§ 992). Relacja planowanego deficytu do planowanych dochodów
ogółem wynosi 13,50 %.
Z treści Uzasadnienia projektu uchwały budżetowej - pkt III pn. „Wydatki
inwestycyjne, w tym realizowane przy współudziale środków europejskich ze wskazaniem
zadań kontynuowanych i noworozpoczętych, zobowiązań w zakresie inwestycji, spłat odsetek
od zaciągniętych pożyczek i kredytów na realizację inwestycji” (str. 61) wynika, że zadanie
pn. „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ
w Wągrowcu” została zaplanowana kwota 14.450.000,00 zł, na którą składają się środki
własne w kwocie 12.617.240,00 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
w kwocie 1.832.760,00 zł.
Z treści projektu uchwały budżetowej na rok 2021 oraz z załącznika nr 7
pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku” wynika, że na 2021 r. zostały zaplanowane
wyłącznie przychody z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych (§ 931) w kwocie
13.500.000,00 zł.

Stosownie do wyjaśnień Dyrektora Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego
w Ministerstwie Finansów (pismo znak: ST9.4761.54.2020 z dnia 21 października 2020 r.)
„Odnosząc się natomiast do kwestii niewykorzystania środków RFIL w 2020 r. , środki
te będą stanowiły przychody budżetu 2021 roku zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy
o finansach publicznych i ujęte w § 905 <Przychody jednostek samorządu terytorialnego
z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających
z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi
zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach>.”
Odnosząc się do możliwości pozyskania przez Jednostkę przewidzianych w projekcie
uchwały budżetowej przychodów zwrotnych należy stwierdzić, co następuje:
Przewiduje się, że w roku budżetowym 2021 spłata zobowiązań Powiatu z tytułu
kredytów, pożyczek w kwocie 1.366.286,00 zł wraz z należnymi odsetkami (722.000,00 zł),
wyniesie 2.088.286,00 zł, co stanowi 2,86 % prognozowanych dochodów bieżących, a więc
zachowany zostanie wymóg dotyczący dopuszczalnego limitu spłat zobowiązań, wynikający
z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, który wg uchwał: budżetowej i w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Wągrowieckiego na lata 2021-2035 wynosi
6,73 % planowanych dochodów.
Skład Orzekający uznaje, że wskazane źródło sfinansowania deficytu (przychody
ze sprzedaży innych papierów wartościowych) zaproponowane w projekcie uchwały
budżetowej na 2021 rok jest prawnie dopuszczalne i możliwe do pozyskania przez Powiat.
Biorąc pod uwagę powyższe Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.
Przewodnicząca
Składu Orzekającego
Marzena Węckowicz

Pouczenie: Od opinii zawartej w niniejszej uchwale służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu, ul. Zielona 8, w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.
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