Elektronicznie podpisany przez:
Grażyna Wróblewska; RIO w Poznaniu
dnia 13 stycznia 2022 r.

Uchwała Nr 1/51/2022
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 12 stycznia 2022 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, z późn. zm.) w związku z art. 79 ust. 4 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z późn.
zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu:

I.

Stwierdza, że uchwała Nr XXXVI/474/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 grudnia
2021 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na
lata 2022-2027 została podjęta z naruszeniem przepisów prawa wskazanych w uzasadnieniu.

II.

Uznaje, że naruszenie ma charakter nieistotny.

Uzasadnienie
Przedmiotową uchwałą, doręczoną tut. Izbie w dniu 20 grudnia 2021 r., Rada Powiatu w
Poznaniu, powołując się na przepisy ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy
o finansach publicznych, uchwaliła Wieloletną Prognozę Finansową Powiatu Poznańskiego na lata
2022–2027.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu poinformowała o terminie badania uchwały
poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Izby porządku obrad posiedzenia
Kolegium Izby wyznaczonego na dzień 12 stycznia 2022 r.
Rozpatrując sprawę uchwały na posiedzeniu w ww. dniu Kolegium Izby po zapoznaniu się z
jej treścią ustaliło i zważyło, co następuje.
Analiza załącznika Nr 1 do uchwały wykazała, że suma spłat, o których mowa w poz. 5.1.
wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych (poz. 10.6) w latach objętych
prognozą (lata 2022–2025) stanowi kwotę 96.000.000,00 zł. Natomiast wskazana kwota zadłużenia
(wykonanie) na 31 grudnia 2021 r. wynosi 148.000.000,00 zł. Prawidłowa kwota długu na 31 grudnia
2021 r. winna wynosić 136.000.000,00 zł - wynika to z faktu, że zgodnie z Rb-Z za IV kw. 2020 r.
dług na 31 grudnia 2020 r. stanowił kwotę 128.000.000,00 zł, przychody z tytułu pożyczek i
kredytów w 2021 r. stanowiły kwotę 40.000.000,00 zł, a rozchody z tytułu spłaty wcześniej
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32.000.000,00 zł (a nie jak wskazano kwotę 22.000.000,00 zł). Niemniej wskazana kwota długu na
31 grudnia 2022 r. w wysokości 147.000.000,00 zł została określona w prawidłowej wysokości.
W związku z powyższym suma zobowiązań wykazanych w poz. 10.6 jest zaniżona zatem
o kwotę 40.000.000,00 zł. Dane zawarte w poz. 10.6 załącznika Nr 1 do uchwały nie dają zatem
informacji o rzeczywistych obciążeniach budżetów lat następnych spłatami zobowiązań
wynikających z kredytów i pożyczek zaciągniętych przed 1 stycznia 2022 r.
Wskazane wyżej naruszenie prawa ma charakter nieistotny. Nieprawidłowości powinny
zostać wyeliminowane przy zmianie uchwały.

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