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Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 29 stycznia 2018 roku

w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu

Powiatu Kolskiego na 2018 rok

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej wyznaczony Zarządzeniem Nr 4/2016

Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 stycznia 2016 roku ze zm. w

osobach:

Przewodnicząca:

Członkowie:

Zofia Ligocka

Józef Goździkiewicz

Leszek Maciejewski

działając na podstawie art. 13 pkt 10 i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o

regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 561) i art. 246 ust. 1 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), po dokonaniu analizy

uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2018 rok, przedłożonej tut. Izbie w dniu

4 stycznia 2018 roku wyraża:

opinię pozytywną

o możliwości sfinansowania deficytu

Uzasadnienie

Analizując możliwość sfinansowania deficytu budżetu w 2018 roku Skład Orzekający ustalił,

co następuje:

W budżecie Powiatu Kolskiego na 2018 rok, ustalonym przez Radę Powiatu Kolskiego w uchwale

budżetowej Nr XLII/289/20 17 z dnia 28 grudnia 2017 roku, zaplanowane zostały dochody budżetu

w wysokości 75.931.517,48 zł oraz wydatki budżetu w wysokości 82.510.453,56 zł. Deficyt

budżetu wynosi 6.578.936,08 zł. W postanowieniu § 4 uchwały budżetowej, jako źródło

sfinansowania deficytu budżetu wskazano przychody z kredytów i wolnych środków.

W budżecie zaplanowane zostały przychody w łącznej wysokości 7.995.000 zł (z tego: przychody z

zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym /§952/ w wysokości 2.000.000 zł i przychody

z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy /§950/ w wysokości
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5.995.000 zł) oraz rozchody w wysokości 1.416.063,92 zł (na spłatę otrzymanych pożyczek i kredytów

/§992/).
Na podstawie danych wynikających z uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Powiatu Kolskiego na lata 2018-2027 ustalono, że w okresie spłaty zobowiązań zaciąganych na

sfinansowanie planowanego deficytu zostanie zachowana relacja, o której mowa w

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

Z analizy zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych budżetu sporządzonych na ostatni

dzień grudnia 2017 roku i rozliczenia stanu kont budżetu na dzień 4 stycznia 2018 r. oraz wyciągu z

rachunku bankowego budżetu Powiatu Kolskiego sporządzonego na 31 grudnia 2017 roku wynika,

że Powiat Kolski posiada wolne środki (jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym

budżetu Powiatu Kolskiego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) w

wysokości wyższej niż przychody z tego tytułu zaplanowane w uchwale budżetowej na 2018 rok.

W ocenie Składu Orzekającego wskazane w uchwale budżetowej źródła sfinansowania

deficytu są prawnie dopuszczalne i możliwe do pozyskania.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający orzekł jak w sentencji.

nicząca
ekającego

__ .....J.~

Zofia Ligocka

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

terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
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