
Uchwała Nr SO-0951/17/P/5/Ko/2020 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 

z dnia 20 stycznia 2020 r. 

w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu 
Powiatu Wrzesińskiego 

Działając na podstawie art. 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) oraz art. 230 ust. 4 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 5/2019 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej z 

dnia 4 marca 2019 r. (ze zm.), w osobach: 

Przewodnicząca: Zofia Ligocka, 

Członkowie: Renata Konowałek, 

Leszek Maciejewski, 

wyra.a, w oparciu o przyjęte przez Powiat Wrzesiński: 

— wieloletnią prognozę finansową na lata 2020-2027, 

— uchwałę budżetową na 2020 r. 

opinię pozytywną o prawidłowości planowanej kwoty długu, 
wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań Powiatu Wrzesińskiego 

Uzasadnienie 

W dniu 17 grudnia 2019 r. Rada Powiatu Wrzesińskiego podjęła uchwały: 

- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 
2020 —2027 (Nr 109/XV/2019), 

- w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2020 (Nr 110/XV/2019). 

Prognoza kwoty długu sporządzona została na okres 2020-2027, tj. na okres, na który 
zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania, co wyczerpuje dyspozycję art. 227 

ust. 2 ustawy o finansach publicznych. 

Z prognozy wynika, że najwyższy dług wystąpi w roku 2020, a w latach następnych 

zadłużenie Powiatu będzie się zrrmiejszalo i w roku 2027 zostanie całkowicie spłacone. 
Prognozowana kwota długu wyniesie na koniec 2020 roku 24.720.487,30 zł, co stanowi 

21,53% planowanych dochodów Powiatu. 

Powiat Wrzesiński posiada zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, 
które będą obciążać wydatki budżetu Powiatu do 2030 roku, co ustalono na podstawie objaśnień 

załączonych do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
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W latach 2020-2027 relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych kształtować się będzie następująco: 

Rok 

Relacja określona po lewej stronie 
nierówności we wzorze, o którym 

mowa w art. 243 ust. 1 ustawy 
o finansach publicznych (po 
uwzględnieniu ustawowych 

wyłączeń przypadających na dany 
rok) 

— poz. 8.1 zał. Nr 1WPF [w %] 

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań 
określony po prawej stronie nierówności we 

wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po 
uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 

obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku 
poprzedzającego pierwszy rok prognozy 
(wskaźnik ustalony w oparciu o średnią 

arytmetyczną z poprzednich lat) 
— poz. 8.3 zał. Nr 1WPF [w %] 

9090 6,22 7,89 
9091 5,58 7,03 
9099 7,66 7,85 
9023 7,66 11,26 
9094 7,38 14,07 
9095 4,69 14,64 
2096 4,91 11,28 
9097 5,40 13,52 

Skład Orzekający ustalił, iż Powiat Wrzesiński na podstawie z art. 243 ust. 3a ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych skorzystał z możliwości wyłączenia spłat 

zobowiązań w łącznej wysokości 9.848.936,48 zł, zaciągniętych w związku z realizacją zadań 

objętych umowami o dofinansowanie niżej wymienionych projektów realizowanych z udziałem 

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: 

- „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych 

opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie 

geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie 

wrzesińskim" (umowa o dofmansowanie nr RPWP.02.01.02-30-0003/16-00 z dnia 16 marca 

2017 roku), 

— „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu 

realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu 

wrzesińskiego"" (umowa o dofinansowanie nr RPWP.09.03.02-30-0006/16-00 z dnia 10 

lipca 2017 roku ze zmianami), 

- "Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój 

szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" (umowa o dofmansowanie nr 

RPWP.09.03.02-30-0005/16-00 z dnia 10 lipca 2017 roku ze zmianami), 

- "Przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo-Łagiewki" (umowa o dofmansowanie nr 

00082-65151-UM1500345/16 z dnia 18 sierpnia 2016 roku). 

Z powyższego wynika, że w latach 2020-2027 poziom spłat zobowiązań Powiatu z tytułu 

zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami powiększony o potencjalne zobowiązania 

wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji, będzie się kształtować poniżej dopuszczalnego 
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indywidualnego limitu spłat zobowiązań ustalonego na podstawie przepisu art. 243 ustawy o 

finansach publicznych. 

Wymienione wyżej wielkości relacji ustalone zostały w oparciu o dane wynikające z 

uchwalonej wieloletniej prognozy finansowej przy założeniu pełnej realizacji dochodów, w tym 

dochodów bieżących i ze sprzedaży majątku oraz utrzymania planowanego poziomu wydatków, 

w tym wydatków bieżących, a także osiągnięcia zakładanej nadwyżki dochodów bieżących nad 

wydatkami bieżącymi. 
W ocenie Składu Orzekającego w celu zarhowania przez Powiat relacji z art. 243 ustawy o 

finansach publicznych niezbędne jest bieżące monitorowanie podstawowych wielkości 

budżetowych. 

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający orzekł jak w sentencji. 

Przew dnicząca 
Składu Cfrzekającego 

Zofia Ligocka 

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