
Uchwała Nr SO-17/0951/609/2021

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 6 grudnia 2021 roku

w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu 

przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Wągrowieckiego na 2022 rok

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, wyznaczony zarządzeniem 

Nr 16/2021 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1 kwietnia 2021 r. (ze zm.), 

w osobach:

Przewodnicząca: Małgorzata Bekała

Członkowie: Aldona Pruska

Edyta Zastrow

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 r. poz. 2137) w związku z art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.), po dokonaniu analizy projektu 

uchwały budżetowej Powiatu Wągrowieckiego na 2022 rok (przedłożonego tut. Izbie w dniu 12 listopada 

2021 r.), wyraża

opinię pozytywną

o możliwości sfinansowania deficytu.

U z a s a d n i e n i e

Analizując możliwość sfinansowania planowanego deficytu budżetu Powiatu Wągrowieckiego 

w 2022 roku Skład Orzekający ustalił, co następuje. 

W projekcie uchwały budżetowej Powiatu Wągrowieckiego na 2022 rok zaplanowane zostały 

dochody w wysokości 89.814.881,63 zł oraz wydatki w wysokości 104.047.179,63 zł. Planowany deficyt 

budżetu wynosi 14.232.298,00 zł. 

W § 3 ust. 1 projektu uchwały budżetowej wskazano, że deficyt budżetu zostanie sfinansowany 

przychodami z emisji papierów wartościowych oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 

pkt 6 ustawy.

W załączniku Nr 7 do projektu uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku”  

zaplanowano przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (§ 931) w wysokości 

14.200.000,00 zł oraz przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 

ustawy (§ 950) w wysokości 2.266.582,00 zł, a także rozchody z tytułu wykupu innych papierów 
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wartościowych (§ 982) w wysokości 1.300.000,00 zł oraz rozchody z tytułu spłat otrzymanych krajowych 

pożyczek i kredytów (§ 992) w wysokości 934.284,00 zł.

Z uzasadnienia do projektu uchwały budżetowej wynika, że zaplanowane w § 950 przychody 

w kwocie 2.266.582,00 zł stanowią środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 roku, zgodnie 

z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST8.4751.10.2021 r. 

z dnia 29 października 2021 roku, które zostaną wydatkowane w 2022 roku. 

Skład Orzekający zauważa, że rzeczywisty poziom wolnych środków na koniec 2021 roku będzie 

możliwy do ustalenia dopiero po zakończeniu roku budżetowego, zamknięciu ksiąg rachunkowych 

oraz sporządzeniu sprawozdań finansowych za 2021 rok.

Oceniając natomiast możliwości pozyskania przez Jednostkę, przewidzianych w projekcie 

uchwały budżetowej na 2022 rok, przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych Skład Orzekający 

ustalił, że spłaty zobowiązań wynikających z zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych 

i planowanych do emisji w 2022 roku obligacji (2.234.284,00 zł) wraz z wydatkami bieżącymi na obsługę 

zobowiązań (808.093,00 zł) wyniosą łącznie 3.042.377,00 zł, i nie przekroczą dopuszczalnego limitu 

spłaty zobowiązań określonego na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych. Relacja, o której 

mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych zostanie zachowana również w pozostałych latach 

obejmujących okres spłaty zobowiązań zaciąganych na sfinansowanie deficytu budżetu w 2022 roku.

Skład Orzekający uznaje, że wskazane w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok źródła 

sfinansowania deficytu są prawnie dopuszczalne i możliwe do pozyskania.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.

Przewodnicząca

Składu Orzekającego

/-/ Małgorzata Bekała

Pouczenie: Od opinii zawartej w niniejszej uchwale służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej uchwały.
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