
Uchwała Nr SO.0951/65/D/14/Pi/2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 14 grudnia 2020 r.

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego
w projekcie uchwały budżetowej na 2021 r. Powiatu Chodzieskiego

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, wyznaczony Zarządzeniem 
nr 36/2020 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 02 grudnia 2020 r., 
w osobach:

Przewodnicząca  Edyta Zastrow
Członkowie: Monika Paczyńska

Marzena Węckowicz

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 Chodzieskiego 
na 2021 rok wyraża opinię pozytywną z uwagą.

U Z A S A D N I E N I E

W projekcie uchwały budżetowej Powiatu Chodzieskiego na 2021 rok przedstawionym 
uchwałą nr 232/2020 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie projektu 
uchwały budżetowej na 2021 rok, zaplanowane zostały dochody w wysokości 57.838.749,90 zł 
i wydatki w wysokości 58.958.249,90 zł. Deficyt budżetu wynosi 1.119.500,00 zł. Jako źródło 
sfinansowania deficytu wskazano przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych 
na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.115.866,83 zł oraz 
nadwyżki jako rozliczenia dotacji na realizację projektu pn. "Nowa jakość kształcenia ogólnego 
w Powiecie Chodzieskim" z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 3.633,17 zł.  Skład Orzekający zauważa, 
iż odmienne źródła finansowania deficytu wynikają z projektu wieloletniej prognozy finansowej 
Powiatu Chodzieskiego na lata 2021-2031, w którym wskazano, iż deficyt będzie sfinansowany 
przychodami z wolnych środków.

W projekcie uchwały budżetowej (załącznik nr 6) zaplanowano przychody z wynikających 
z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, 
projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906) w wysokości 3.633,17 zł oraz 
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ufp. (§950) w kwocie 1.465.866,83 zł. Rozchody 
zaplanowano w kwocie 350.000,00 zł na spłatę otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek (§ 992). 
Relacja planowanego deficytu do planowanych dochodów wynosi 1,94 %.

Przewiduje się, że w roku budżetowym 2021 spłata zobowiązań Powiatu z tytułu 
zaciągniętych kredytów  i pożyczek (350.000,00 zł) wraz z należnymi odsetkami (213.500,00 zł) 
wyniesie 563.500,00zł, co stanowi 1,13 % prognozowanych dochodów bieżących pomniejszonych 
o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, a więc zachowany zostanie wymóg dotyczący 
dopuszczalnego limitu spłat zobowiązań, wynikający z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, 



który wg projektów uchwał: budżetowej i w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu 
Chodzieskiego wynosi 7,37 % planowanych dochodów.

Skład Orzekający uznaje, że wskazane źródło sfinansowania deficytu (przychody 
z wynikających z rozliczenia środków oraz z wolnych środków) 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

Edyta Zastrow

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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