
Uchwała Nr SO-0957/7/20/2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 2 grudnia 2020 r.

 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej 
Powiatu Poznańskiego 

na lata 2021–2026

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, wyznaczony 
zarządzeniem Nr 27/2020 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 
1 października 2020 r. (ze zm.), w osobach:

Przewodniczący: Michał Suchanek,
Członkowie: Karol Chyra,

Aldona Pruska,

działając na podstawie art. 13 pkt 12 i 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. 3 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), 
o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Poznaniu projekcie uchwały w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2021–2026, wyraża

opinię pozytywną. 

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

I. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021–2026 
Powiatu Poznańskiego został przedłożony tutejszej Izbie w dniu 10 listopada 2020 r., 
tj. w terminie wymaganym art. 238 ust. 1 w zw. z art. 230 ust. 2 ustawy o finansach 
publicznych.
Wydając niniejszą opinię Skład Orzekający zapoznał się m.in. z następującymi dokumentami 
będącymi w posiadaniu Izby, tj.: projektem uchwały budżetowej na 2021 r., uchwałami 
okołobudżetowymi mogącymi mieć wpływ na zadłużenie jednostki, sprawozdaniami 
budżetowymi sporządzonymi wg stanu na dzień 30 września 2020 r. oraz uchwałą budżetową 
na 2020 r. 

W wyniku analizy ww. projektu Skład Orzekający stwierdził, co następuje.
1. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zawiera dane wymagane 

przepisami art. 226 ustawy o finansach publicznych.
2. Planowane wielkości budżetowe w latach objętych prognozą zapewniają przestrzeganie 

zasady, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych – planowane wydatki 
bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące.

3. Z projektu wynika, że prognoza kwoty długu sporządzona jest na okres na który zaciągnięto  
zobowiązania, co wyczerpuje dyspozycje art. 227 ustawy o finansach publicznych.

4. Zakres przewidzianych dla organu wykonawczego upoważnień nie wykracza poza 
dyspozycję wynikającą z art. 228 ustawy o finansach publicznych.
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5. Z przedstawionej prognozy kwoty długu wynika, że w latach 2021–2026 zostanie zachowana 
relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

6. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazuje zgodność 
z projektem uchwały budżetowej w zakresie wymaganym art. 229 ustawy o finansach 
publicznych.
Dane zawarte w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i dane 
zawarte w projekcie uchwały budżetowej na rok 2021 są zgodne w pełnym zakresie.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający orzekł jak w sentencji.

Przewodniczący
Składu Orzekającego

                  /-/ Michał Suchanek

Pouczenie: Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale służy odwołanie do Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia niniejszej uchwały.
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