
Uchwała SO – 1/0951/296/2021
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 28 stycznia 2021 roku

w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Powiat Jarociński deficytu 
budżetu  roku  2021.

Działając na podstawie 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. 246 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.),  Skład Orzekający 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony zarządzeniem Nr 4/2021 Prezesa 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 stycznia 2021 r., z późn. zm., w składzie:

Przewodniczący: Zbigniew Czołnik
Członkowie:         Jolanta Nowak

Małgorzata Łuczak,

po analizie uchwały budżetowej Powiatu Jarocińskiego na 2021 rok oraz Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2021 - 2030 wyraża

opinię pozytywną
o możliwości sfinansowania przez Powiat Jarociński  deficytu budżetu roku 2021. 

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

                  W budżecie Powiatu Jarocińskiego na 2021 rok uchwalonym uchwałą Nr 
XXXVI/215/20 Rady Powiatu Jarocińskiego  z dnia 29 grudnia 2020 r. ,ustalone zostały dochody 
w wysokości  91.205.865,97 zł oraz wydatki w kwocie 95.631.350,97  zł. 
                    Wynik  budżetu to deficyt  w wysokości 4.425.485,00 zł. Jako źródło jego sfinansowania 
wskazano – w § 4 uchwały budżetowej – przychody  z niewykorzystanych  środków pieniężnych na 
rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych 
związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. 
Relacja deficytu do planowanych dochodów wynosi 4,85 %.
                    W budżecie ustalone zostały przychody w łącznej wysokości 6.454.845,00 zł, w tym: 
przychody jst  z niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających 
z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami 
wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) w wysokości 4.425.485,00 zł, wolne 
środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950) w wysokości 379.360,00 zł,  przychody z 
zaciągniętych  pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952) w wysokości 1.500.000,00 zł, przychody 
ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 150.000,00 zł. 
Określone wyżej przychody sklasyfikowane w § 905 to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych.
                  Rozchody w kwocie 2.029.360,00 zł przeznaczono na: spłaty otrzymanych krajowych 
pożyczek i kredytów (§ 992) w kwocie 679.360,00 zł oraz wykup innych papierów wartościowych (§ 982) 
w kwocie 1.350.000,00 zł.
                   Biorąc pod uwagę sytuację finansową  Powiatu Jarocińskiego uznać należy, że Jednostka 
ma  przychody ze wskazanego  źródła w kwocie niezbędnej do sfinansowania deficytu budżetu. 
Wskazane w uchwale budżetowej źródło sfinansowania deficytu jest prawnie dopuszczalne 
(art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych).



Nadto prognozowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej spłaty  przychodów zwrotnych nie  skutkują 
nie zachowaniem relacji, o której mowa  w przepisie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych. 

     Mając powyższe na uwadze Skład Orzekający wyraził opinię jak w sentencji niniejszej uchwały.

.

      Przewodniczący
Składu Orzekającego

 Zbigniew Czołnik

Pouczenie: Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 
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