REGIONALNA

IZBA OBRACHUNKOWA
W OPOLU

U c h w a ł a Nr 149/2021
z dnia 28 kwietnia 2021 r. Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
w sprawie opinii o możliwości spłaty długoterminowego kredytu i pożyczki przez
Powiat Prudnicki
Na podstawie art. 19 ust. 2 w związku z art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o
regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity – Dz.U. z 2019 r. poz. 2137 ze zm.) Skład
Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w osobach:
Klaudia Stelmaszczyk - Borszowska– przewodnicząca
Magdalena Przybylska
Arkadiusz Talik
pozytywnie opiniuje możliwość spłaty długoterminowego kredytu w wysokości
6 245 839,00 zł i pożyczki w wysokości 231 209,00 zł przez Powiat Prudnicki
Uzasadnienie
Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu wpłynął wniosek Powiatu Prudnickiego
o wydanie opinii o możliwości spłaty planowanych do zaciągnięcia długoterminowych
zobowiązań w postaci kredytu i pożyczki.
Dokonując oceny stanu zobowiązań Powiatu uwzględniono wielkości określone m.in. w
uchwałach Rady Powiatu w Prudniku:
− nr XXXVI/27/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu
Prudnickiego na 2021 rok (z późn. zm.),
− nr XXXVI/26/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. 8 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (z późn. zm.),
− nr XL/316/2021 z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
w 2021 r.,
− nr XL/317/2021 z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
− informacji o zobowiązaniach finansowych Powiatu.
Skład Orzekający ustalił, co następuje:
1. Rada Powiatu w Prudniku uchwałą nr XL/316/2021 z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie
zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2021 r. postanowiła o zaciągnięciu
zobowiązania w wysokości 6 245 839,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu
budżetu w kwocie 1 629 529,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4 616 310,00 zł. Jednocześnie postanowiono,
że spłata kredytu nastąpi do końca roku 2032 z dochodów powiatu.
2. Uchwałą nr XL/317/2021 z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rada Powiatu
postanowiła o zaciągnięciu pożyczki w wysokości 231 209,00 zł z przeznaczeniem na
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sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na realizację
przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku LO II Zespołu Szkół Rolniczych w
Prudniku”. Pożyczka spłacona zostanie wg postanowień uchwały w latach 2022-2026.
3. W uchwale nr XXXVI/27/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu na
2021 rok (z późn. zm.) zaplanowano przychody w kwocie ogółem 9 886 120,37 zł, w tym
z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z
udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 903 klasyfikacji
budżetowej) w wysokości 5 363 339,00 oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i
pożyczek na rynku krajowym (§ 952 klasyfikacji budżetowej) w wysokości 1 113 709,00
zł.
4. Zgodnie z uchwałą nr XXXVI/26/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej (z późn. zm.) planowana łączna kwota długu Powiatu na
koniec 2021 r. wynosi 24 981 154,00 zł. W odniesieniu do danych przedstawionych przez
jednostkę w w/w uchwale wskazać należy, iż w latach spłaty zobowiązań, będących
przedmiotem wniosku, Powiat spełnia relacje, o których mowa w art. 243 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305).
5. Oceniając sytuację finansową Powiatu w latach spłaty zobowiązań, można stwierdzić, że
Powiat spełnia wymóg z art. 242 ustawy o finansach publicznych.
W tym stanie Skład Orzekający postanawiając jak w sentencji akcentuje, iż możliwość
spłaty planowanych do zaciągnięcia zobowiązań warunkowana jest realizacją dochodów,
wydatków, przychodów i rozchodów na poziomie zawartym w wieloletniej prognozie
finansowej.
Mając na uwadze zmiany wprowadzone w ustawie o finansach publicznych, w
szczególności w zakresie ustalania w kolejnych latach budżetowych dopuszczalnego poziomu
spłaty zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego, wskazać należy, że indywidualnej
ocenie i bieżącej analizie powinna podlegać zdolność jednostki samorządu terytorialnego do
spłaty zobowiązań zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia. Tym samym zasadne jest, aby
na bieżąco analizować sytuację finansową jednostki, w tym zdolność do zaciągania i spłaty
nowych zobowiązań, w aspekcie wykonanych i prognozowanych wielkości wpływających na
ustalenie w kolejnych latach relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych w
brzmieniu przewidzianym odpowiednio dla okresu objętego prognozą kwoty długu.
Na podstawie art. 20 ust. 1 powołanej na wstępie ustawy o regionalnych izbach
obrachunkowych od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.
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