
Uchwała Nr SO-0951/4/P/5/Ko/2015 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 

z dnia 12 stycznia 2015 r. 

w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Wrzesińskiego 

Działając na podstawie art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach 

obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.) oraz art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885 ze zm.) Skład Orzekający wyznaczony Zarządzeniem 

Nr 7/2013 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 31 stycznia 2013 roku ze zmianami, w osobach: 
Przewodnicząca: Zofia Ligocka 

Członkowie: Renata Kono wałek 

Leszek Maciejewski 

po dokonaniu analizy wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2015¬

2027 oraz uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok, przedłożonych tut. Izbie w 

dniach29i31 grudnia 2014 roku, wyraża 

opinię pozytywną 

o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Wrzesińskiego 

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

W dniu 22 grudnia 2014 r. Rada Powiatu we Wrześni podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2027 (Nr 14/111/2014 ) oraz uchwałę budżetową na 

rok 2015 (Nr 15/111/2014). Z zapisów wymienionych uchwał wynika, że najwyższy poziom 

zadłużenia Powiatu wystąpi w roku 2015 i wyniesie 9.633.823 zł. W kolejnych latach zadłużenie 

Powiatu będzie się zmniejszało i w 2019 roku zostanie całkowicie spłacone. Prognoza kwoty długu 

sporządzona jest więc na okres, na który zaciągnięto zobowiązania, co wyczerpuje dyspozycję art. 

227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. 

Z symulacji wskaźników spłat zadłużenia Powiatu oraz potencjalnych zobowiązań 

wynikających z udzielonych poręczeń wynika, że w latach 2015-2019 relacja, o której mowa w 

art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych kształtować się będzie 

następująco: 

rok 

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 
określony w art. 243 ustawy o finansach 

publicznych, obliczony w oparciu o plan 3 
kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty 
spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 

243 ust. 1 ustawy o finansach 
publicznych 

2015 7,60% 4,13% 

7,25% 4,97% 

2017 6,50% 5,42% 



rok 

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 
określony w art. 243 ustawy o finansach 

publicznych, obliczony w oparciu o plan 3 
kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty 
spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 

243 ust. 1 ustawy o finansach 
publicznych 

2018 9,26% 4,71% 

2019 10,42% 4,35% 

Powiat Wrzesiński posiada zobowiązania warunkowe z tytułu udzielonych długoterminowych 

poręczeń, które obciążać będą budżety do 2025 roku, a relacja o której mowa w art. 243 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w okresie spłat tych zobowiązań, kształtować się 

będzie następująco: 

rok 

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 
określony w art. 243 ustawy o finansach 

publicznych, obliczony w oparciu o plan 3 
kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 

Wskaźnik planowanej kwoty spłaty 
zobowiązań, o której mowa w art. 243 
ust. 1 ustawy o finansach publicznych 

2020 11,00% 1,53% 

2021 10,58% 1,52% 

2022 10,11% 1,50% 

2023 9,67% 2,23% 

2024 9,53% 3,67% 

2025 9,99% 4,14% 

W oparciu o zamieszczone dane Skład Orzekający stwierdza, że w latach 2015-2025 

prognozowana spłata zobowiązań Powiatu Wrzesińskiego nie przekroczy relacji, o której mowa w 

art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. 

Wskazane 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, utrzymania planowanego poziomu wydatków, w tym wydatków 

bieżących oraz osiągnięcia zakładanej nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. 

W celu zachowania relacji wynikającej z art. 243 ustawy niezbędne jest bieżące 

monitorowanie podstawowych wielkości budżetowych. 

Przewodnicząca 
Składu Orzekającego 

Zofia Ligocka 

Pouczenie: Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Izby w 

terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 


