UCHWAŁA Nr III/352/2017
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
z dnia 11 grudnia 2017 roku
w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu
budżetu Powiatu Łowickiego
Na podstawie art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych
izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 561) oraz art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077), Skład
Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi:
1. Bogusław Wenus - przewodniczący
2. Agnieszka Kamyczek-Maszewska - członek
3. Józefa Lucyna Michejda - członek
uchwala, co następuje:
Opiniuje się pozytywnie możliwość sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Łowickiego w
2018 roku.
Uzasadnienie
Formułując niniejszą opinię, Skład Orzekający wziął pod uwagę dane wynikające z
projektu budżetu Powiatu Łowickiego na 2018 rok, łącznie z autopoprawką oraz projektu
wieloletniej prognozy finansowej. Na podstawie określonych w projekcie budżetu
wielkości dochodów i wydatków ustalono, że deficyt budżetu ustalony został zgodnie z
dyspozycją art. 217 ust. 1 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(dalej; ustawa ofp).
W projekcie budżetu ustalono:
• dochody w wysokości 73.186.850,66 zł,
• wydatki wysokości 78.140.805,59 zł,
• deficyt budżetu w wysokości 4.953.954,93 zł
Jednostka zaplanowała pokrycie deficytu budżetu przychodami z tytułu planowanych do
zaciągnięcia kredytów w wysokości 4.953.954,93 zł, kredyty zaplanowano również
zaciągnąć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.046.045,07 zł.
Łącznie przychody z tytułu kredytów zaplanowano w wysokości 7.000.000,00 zł.
Powiat planuje pokryć wydatki bieżące dochodami bieżącymi, zakładając przy tym
nadwyżkę operacyjną w wysokości 3.546.866,31 zł, co wypełnia dyspozycję art. 242
ustawy ofp.
W par. 8 projektu budżetu ustalone zostały limity zobowiązań z tytułu zaciąganych
kredytów i pożyczek przeznaczonych na: pokrycie występującego w ciągu roku
przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.520.000,00 zł, finansowanie planowanego
deficytu w wysokości 5.497.666,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w
wysokości 2.270.613,00 zł.
Uwzględniając fakt, że planowane do zaciągnięcia przychody mają wpływ na
wysokość długu jednostki, Skład Orzekający stwierdził, że planowany na koniec 2018
roku dług będzie wynosił 17.924.442,92 zł, co będzie stanowiło 24,49 % dochodów
ogółem. Planowana w przyszłych latach budżetowych wysokość spłaty długu, nie
przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zadłużenia obliczonego na podstawie art.
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243 ustawy ofp. Szczegółowa analiza w tym zakresie została przedstawiona w opinii o
wieloletniej prognozie finansowej.
Z uwagi na powyższe Skład Orzekający postanowił wydać opinię jak w sentencji
niniejszej uchwały.
Stosownie do art. 246 ust. 2 ustawy ofp niniejsza opinia podlega publikacji przez
jednostkę samorządu terytorialnego w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania na zasadach
określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej
(t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1764 ze zm.).
Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o
regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje odwołanie do pełnego składu
Kolegium.

