Elektronicznie podpisany przez:
Grażyna Wróblewska; RIO w Poznaniu
dnia 25 marca 2021 r.

Uchwała Nr 9/562/2021
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 24 marca 2021 r.

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 7 i ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych
izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) w związku z art. 79 ust. 4 ustawy z dnia 5
czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu:
I.

Stwierdza, że uchwała Nr XXXIII/208/2021 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 25 lutego
2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wolsztyńskiego na
lata 2021-2029, została podjęta z naruszeniem przepisu wskazanego w uzasadnieniu do
uchwały.

II.

Uznaje, że naruszenie ma charakter nieistotny.

Uzasadnienie

Przedmiotową uchwałą, doręczoną tutejszej Izbie w dniu 3 marca 2021 r., Rada Powiatu
Wolsztyńskiego dokonała zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wolsztyńskiego na
lata 2021-2029.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu poinformowała o terminie badania uchwały
poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej porządku obrad posiedzenia Kolegium
Izby wyznaczonego na dzień 24 marca 2021 r.
Rozpatrując sprawę na posiedzeniu w ww. dniu Kolegium Izby ustaliło i zważyło, co
następuje.
Z zapisów załącznika Nr 1 do uchwały wynika, że w 2021 r. planuje się przychody budżetu w
kwocie 5.821.678,21 zł (poz. 4) i są to:
1) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (poz. 4.3) w kwocie 2.260.174,06 zł, z tego na finansowanie deficytu budżetu 1.753.847,17 zł;
2) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 1.261.504,15 zł (poz. 4.2), z tego na finansowanie
deficytu budżetu 0,00 zł (poz. 4.2.1),

Id: EF2D6BBA-54E7-4115-ADE7-6A00937C14B9

3) kredyty/pożyczki/emisja obligacji w kwocie 2.000.000 zł (poz. 4.1 ), z tego na finansowanie
deficytu budżetu 2.000.000 zł (poz. 4.1.1).
Deficyt budżetu wynosi 3.753.847,17 zł.
Z uchwały budżetowej wynika, że kwota 1.261.504,15 zł stanowi przychody jednostek
samorządu terytorialnego 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 (§ 905) oraz 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).
Przychody budżetu z tego tytułu ujmowane są w WPF w poz. 4.2 "Nadwyżka budżetowa z lat
ubiegłych". Biorąc pod uwagę charakter tych środków (środki przeznaczone na określone wydatki)
uznać należy, że nie mogą one być przeznaczone na rozchody budżetu, tj. na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań. Obowiązek przeznaczenia omawianych przychodów na wydatki budżetu
de facto przesądza o tym, że będą one służyły sfinansowaniu deficytu budżetu. Uchwała zatem
została podjęta z naruszeniem przepisu art. 226 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305).
W ocenie Kolegium, wymienione wyżej naruszenia przepisów prawa mają charakter
nieistotny.
Wskazane nieprawidłowości powinny zostać wyeliminowane przy kolejnej zmianie
uchwały.

Przewodnicząca Kolegium
Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu
/-/ Grażyna Wróblewska
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