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2020 r.

UCHWAŁA Nr SO-0951/7/D/5/Ko/2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 27 listopada 2020 roku
w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Kolskiego
przedstawionego w projekcie budżetu Powiatu Kolskiego na 2021 rok.

Działając na podstawie art. 13 pkt 10 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) i art. 246 ust. 1 ustawy

z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Skład
Orzekający

Regionalnej

Izby Obrachunkowej

wyznaczony

Zarządzeniem

Nr 27/2020 Prezesa

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1 października 2020 roku, ze zm. w osobach:
Przewodnicząca:

Zofia Ligocka

Członkowie:

Renata Konowałek
Leszek Maciej ewski

po dokonaniu

analizy

projektu

budżetu

Powiatu

Kolskiego

na 2021 rok, przedłożonego

tut. Izbie w formie elektronicznej w dniu 13 listopada 2020 roku, wyraża:

opinię pozytywną
o możliwości sfinansowania deficytu.
Uzasadnienie
Analizując możliwość sfinansowania deficytu budżetu w 2021 roku Skład Orzekający ustalił,
co następuje:
W projektowanym budżecie Powiatu Kolskiego
budżetu

w wysokości

91.272.382,42

zł i wydatki

na 2021 rok zaplanowane
budżetu

w wysokości

zostały dochody
94.449.647,92

zł.

Planowany deficyt budżetu wynosi 3.177.265,50 zł.
W postanowieniu

§ 4 projektu uchwały budżetowej jako źródło sfinansowania

deficytu

wskazano przychody z kredytu zaciąganego na rynku krajowym.
W projekcie budżetu zaplanowano przychody z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku
krajowym (§952) w wysokości 4.000.000 zł oraz rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych
pożyczek i kredytów (§992) w wysokości 822.734,50 zł.
W ocenie Składu Orzekającego, wskazane w projekcie uchwały budżetowej źródło sfinansowania
deficytu jest prawnie dopuszczalne i możliwe do pozyskania zważywszy na fakt, że spłaty zobowiązań
wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz planowanego do zaciągnięcia

2

w 2021 roku kredytu wraz z należnymi odsetkami, powiększone o potencjalne spłaty zobowiązań z tytułu
udzielonych poręczeń, nie przekroczą dopuszczalnego limitu spłaty zobowiązań określonego na podstawie
art. 243 ustawy o finansach publicznych w 2021 roku oraz w latach następnych obejmujących okres spłaty
zobowiązań zaciąganych na sfinansowanie deficytu w 2021 r.
Mając powyższe na względzie Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.

Przewodnicząca
Składu Orzekającego

I-I Zofia Ligocka
Pouczenie:

Od niniejszej uchwały

Składu Orzekającego

w terminie 14 dni od daty j ej doręczenia.

służy odwołanie

do Kolegium

Izby

