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Uchwała Nr 032/p126/D/IV/22
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 2 lutego 2022 r.
w sprawie opinii o:
- możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej
powiatu sztumskiego na rok 2022,
- prawidłowości planowanej kwoty długu powiatu sztumskiego na lata 2022 – 2028 wynikającej
z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.
Na podstawie art. 13 pkt 10 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2137 z późn. zm.),
art. 230 ust. 4 oraz art. 246 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.),
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w osobach:
1.
2.
3.

Monika Panc
Anna Patyk
Katarzyna Renke

- przewodnicząca
- członek
- członek

- pozytywnie opiniuje możliwość sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego
w uchwale budżetowej powiatu sztumskiego na rok 2022,
- pozytywnie opiniuje prawidłowość planowanej kwoty długu powiatu sztumskiego na lata 2022
- 2028 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

UZASADNIENIE
W dniu 30 grudnia 2021 r. Rada Powiatu Sztumskiego podjęła uchwałę nr XXX/242/2021
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2022-2028
oraz uchwałę nr XXX/243/2021 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sztumskiego na 2022 rok.
Ponadto w dniu 31 stycznia 2022 r. Rada Powiatu Sztumskiego podjęła uchwałę nr XXXI/250/2022
o zmianie uchwały Nr XXX/243/2021 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2021 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sztumskiego na 2022 rok.
Analizując możliwość sfinansowania w 2022 r. przez powiat sztumski deficytu budżetu Skład
Orzekający ustalił, że w uchwale budżetowej na 2022 rok przewidziane zostały dochody budżetu
w kwocie 62.155.970 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 50.344.532 zł oraz dochody majątkowe
w kwocie 11.811.438 zł, a także wydatki budżetu w kwocie 77.820.510 zł, w tym wydatki bieżące
w kwocie 51.030.229 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 26.790.281 zł.
Z uchwały budżetowej powiatu, zmienionej ww. uchwałą nr XXXI/250/2022 wynika, że na
2022 rok został ustalony deficyt budżetu w wysokości 15.664.540 zł, stanowiący różnicę pomiędzy
planowanymi dochodami a wydatkami budżetu. Jako źródła sfinansowania planowanego deficytu
wskazano przychody pochodzące z:
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1) kredytu w kwocie 7.428.000 zł,
2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
w kwocie 3.062.790 zł,
3) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy
o finansach
publicznych,
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 w wysokości 859.971 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na
rachunku bieżącym powiatu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych
związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
w wysokości 4.313.779 zł.
Mając na uwadze treść art. 217 ust. 2 pkt 2, 6 i 8 ustawy o finansach publicznych, zgodnie
z którym deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być sfinansowany przychodami
pochodzącymi z:
a) kredytów,
b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki
samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz
c) 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 oraz wynikających z rozliczenia środków
określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego
z udziałem tych środków,
- Skład Orzekający stwierdza, że wskazany wyżej sposób sfinansowania deficytu budżetu jest zgodny
z prawem.
Przychody ujęte w uchwale budżetowej, zmienionej ww. uchwałą Rady Powiatu z dnia
31 stycznia 2022 r., wynoszą 16.474.540 zł i będą pochodzić z:
1) 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 (§ 905) w wysokości 4.313.779 zł,
2) 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 859.971 zł,
3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ww. ustawy w wysokości 3.872.790 zł,
4) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952) w wysokości 7.428.000 zł.
Rozchody budżetu ustalone w kwocie 810.000 zł przeznaczone zostały w całości na spłaty
otrzymanych kredytów i pożyczek (§ 992).
Uchwałą nr XXX/242/2021 Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie przyjęcia wieloletniej
prognozy finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2022-2028 przyjęto prognozę długu
obejmującą wskazane lata. W prognozie tej określono, że na koniec 2022 r. zadłużenie powiatu
z tytułu planowanych i zaciągniętych zobowiązań będzie wynosiło 12.278.000 zł, co będzie stanowić
19,75% planowanych na ten rok dochodów budżetu.
Dokonując analizy danych zawartych w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
biorąc pod uwagę ciążące na powiecie sztumskim zobowiązania oraz planowany do zaciągnięcia
w 2022 r. kredyt w kwocie 7.428.000 zł, Skład Orzekający stwierdził, że wskaźnik spłat wyżej
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wymienionych zobowiązań został zaplanowany w wysokości 2,46%, przy dopuszczalnym na ten rok
wskaźniku spłat w wysokości 15,31%. Spłata długu przewidywana jest do 2028 roku, a relacje
łącznej kwoty spłat we wszystkich latach objętych prognozą nie przekraczają ustawowych granic
zadłużenia. Wobec powyższego Skład Orzekający stwierdza, że nie zostanie przekroczony wskaźnik
określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.
Mając powyższe na uwadze Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.
Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Monika Panc
Przewodnicząca Składu Orzekającego
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