
Uchwała Nr 22/Kd/2020
Składu Orzekającego Nr 3

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 21 kwietnia 2020 r.

w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Sępoleńskiego na lata 
2020-2030.

Działając na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych 
izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) w związku z art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz 
Zarządzenia Nr 1/2020 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 
31 stycznia 2020 r. w sprawie wyznaczenia składów orzekających i zakresu ich działania, 

Skład Orzekający Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, w osobach:
Przewodniczący: Andrzej Tatkowski
Członkowie: Krzysztof Olczak
                                                          Maciej Słomiński 

uchwala, co następuje:

§ 1

W związku z uchwałą nr VII/25/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Bydgoszczy z dnia 2 marca 2020 r., stwierdzającą nieważność Uchwały Nr XVIII/91/2020 
Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 
Powiatu na lata 2020-2030, nie zachodzą przesłanki do wydania opinii w sprawie 
prawidłowości planowanej kwoty długu. 

  Uzasadnienie 

Rada Powiatu w Sępólnie Krajeńskim podjęła w dniu 31 stycznia 2020 r. Uchwałę 
Nr XVIII/90/2020 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu na lata 
2020-2030 oraz uchwałę Nr XVIII/91/2020 w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 r. Uchwała 
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Bydgoszczy w dniu 31 stycznia 2020 r., natomiast uchwała w sprawie uchwalenia budżetu 
w dniu 4 lutego 2020 r.

Z podjętej uchwały budżetowej wynika, że prognozowane dochody budżetowe Powiatu 
Sępoleńskiego wyniosą 55 025 940,84 zł, natomiast limit planowanych wydatków ustalono 
w kwocie 58 030 093,88 zł. Planowany wynik finansowy - deficyt  wynosi 3 004 153,04 zł. 
Jako źródło jego sfinansowania wskazano przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 
w kwocie 2 192 000,00 zł oraz z kredytu w kwocie 812 153,04 zł. Z uchwały budżetowej 



wynika ponadto, że Powiat planuje zaciągnięcie kredytu w wysokości  2 317 846,96 zł, który 
zamierza przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zaliczanych do tytułów 
dłużnych. 

Zgodnie z art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) podstawę do wydania opinii o prawidłowości 
planowanej kwoty długu stanowi przyjęta przez jednostkę samorządu terytorialnego wieloletnia
prognoza finansowa oraz uchwała budżetowa. Uchwałą Nr VII/25/2020 z dnia 2 marca 2020 r., 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy stwierdziło nieważność Uchwały 
Nr XVIII/90/2020 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego na lata 2020-2030. 
W związku z powyższym brak jest podstaw do wydania opinii na podstawie art. 230 ust. 4 
ustawy w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu wynikającej z planowanych 
i zaciągniętych zobowiązań, gdyż w obiegu prawnym nie ma uchwały Powiatu Sępoleńskiego 
dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej.

 Biorąc powyższe pod uwagę, wydano opinię jak w sentencji.

                                                                                           Andrzej Tatkowski
Przewodniczący Składu Orzekającego

Pouczenie:
Od niniejszej uchwały służy prawo wniesienia odwołania do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Bydgoszczy, ul. Św. Trójcy 35, w terminie 14 dni od daty otrzymania opinii.
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