
 Uchwała SO-8/0957/42/2022
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 28 listopada 2022 roku
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej 

Powiatu Wrzesińskiego na lata 2023 - 2029

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, wyznaczony
Zarządzeniem Nr 21/2022 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia
2 listopada 2022 r. w osobach:
Przewodnicząca:  Aleksandra Marszałek
Członkowie:         Renata Konowałek

               Zofia Ligocka
działając na podstawie przepisów art. 13 pkt 12 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1668) w związku 
z art. 230 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 
1634 z późn. zm.), wyraża o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Wrzesińskiego projekcie 
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2029

opinię pozytywną

Uzasadnienie

I.

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wrzesińskiego 
został przedłożony tutejszej Izbie dniu 15 listopada 2022 roku.
Wydając niniejszą opinię Skład Orzekający zapoznał się z następującymi dokumentami, będącymi 
w posiadaniu Izby: uchwałą budżetową na 2022 rok, projektem uchwały budżetowej na 2023 rok, 
uchwałami okołobudżetowymi mogącymi mieć wpływ na zadłużenie jednostki, sprawozdaniami 
budżetowymi sporządzonymi wg stanu na dzień 31.12.2021 r. i 30.09.2022 r.

II.

1. Projekt uchwały w sprawie WPF zawiera dane wymagane przepisami art. 226 ustawy
o finansach publicznych.

2.  Planowane wielkości budżetowe w latach objętych prognozą, tj. w latach 2023 – 2029, 
zapewniają przestrzeganie zasady, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

3. Z projektu wynika, że okres objęty wieloletnią prognozą finansową, odpowiada okresowi na 
jaki przyjęto limity wydatków na realizację ujętych w prognozie przedsięwzięć, a prognoza 
kwoty długu sporządzona jest na okres, na który zaciągnięto zobowiązania, co wyczerpuje 
dyspozycje art. 227 ustawy o finansach publicznych.

4. Prognozowana kwota długu na koniec 2023 roku wyniesie 22.517.667,93 zł i zostanie 
spłacona do końca 2029 roku. Z przedstawionych w projekcie danych wynika, że w roku 



2023 i latach następnych zostanie zachowana relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

5. Projekt uchwały w sprawie WPF wykazuje zgodność z projektem uchwały budżetowej 
w zakresie wymaganym art. 229 ustawy o finansach publicznych.

III.

Skład Orzekający formułuje następujące uwagi odnośnie przedłożonego projektu:

1. W załączniku Nr 1, określającym prognozowane dochody i wydatki bieżące, dochody 
i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania 
deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sfinansowanie spłaty długu 
wykazano w roku 2023 w poz. 9.2, 9.2.1 i 9.2.1.1 „dochody majątkowe na programy, 
projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 
3 ustawy” w kwocie 6.940.719,05 zł, natomiast z projektu uchwały budżetowej wynika, że w 
budżecie zaplanowano przedmiotowe dochody w kwocie 8.740.719,05 zł. 

2. W § 3 projektowanej uchwały zawarto postanowienie o utracie mocy uchwały Nr 
240/XXXVI/2021 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2022 – 2029, 
pomijając zapis „ze zmianami”.

Mając powyższe na względzie Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.

Przewodnicząca
Składu Orzekającego

/-/ Aleksandra Marszałek

Pouczenie: Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Izby  
w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 
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