Uchwała Nr S.O. XII/426-2/50/20
Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Krakowie
z dnia 21 stycznia 2021 roku
w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
Powiatu Nowosądeckiego.

Na podstawie art. 13 pkt 10 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2137), art. 230
ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U.
z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) - Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Krakowie w osobach:
Przewodniczący: - Marek Łopata
Członkowie:
- Marta Olech
- Patrycja Krupa-Różańska
po zapoznaniu się z uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Nowosądeckiego oraz uchwałą budżetową Powiatu Nowosądeckiego na rok 2021
p o s t a n o w i ł:
pozytywnie zaopiniować planowaną kwotę długu Powiatu Nowosądeckiego
wynikającą z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.
UZASADNIENIE
Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie Zespół Zamiejscowy
w Nowym Sączu wpłynęły podjęte w dniu 23 grudnia 2020 r. przez Radę Powiatu
Nowosądeckiego:
 uchwała Nr 201/XVII/20 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Nowosądeckiego - w dniu 29 grudnia 2020 r.,
 Uchwała Budżetowa Powiatu Nowosądeckiego na 2021 rok Nr 200/XVII/20 w dniu 30 grudnia 2020 r.
Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Nowosądeckiego przewiduje w latach
2021-2030 występowanie długu. Planowany dług na koniec 2021 roku wynosi
62.973.000,00 zł i stanowi 34,47 % planowanych dochodów budżetu. Zgodnie
z przedłożonymi dokumentami, dług ten stanowią pozostające do spłaty uprzednio
zaciągnięte kredyty oraz kredyty planowane do zaciągnięcia w 2021 roku.
Uwzględniając planowany stan zadłużenia na koniec 2020 r. a także planowane
w 2021 roku do zaciągnięcia kredyty oraz spłaty długu, istnieją podstawy do uznania,
że planowana na koniec 2021 roku kwota długu została ustalona w sposób
prawidłowy. Tym samym, kwoty długu w latach następnych, wykazane w przyjętej
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przez Radę Powiatu wieloletniej prognozie finansowej, zostały obliczone w sposób
prawidłowy.
Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Nowosądeckiego została sporządzona
na lata 2021-2030. Obejmuje zatem okres, w jakim przewiduje się pełną spłatę
zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Z dokumentu tego wynika,
że w 2021 roku oraz w latach następnych Powiat zachowuje relację, o której mowa
w art. 243 ustawy o finansach publicznych, z uwzględnieniem przepisów art. 9 ust. 14 tej ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2500).
Wobec powyższego Powiat winien na bieżąco monitorować wszystkie czynniki
wpływające na sytuację finansową oraz podejmować skuteczne działania zapewniające
wykonanie planowanych wielkości, kształtujących poziom dopuszczalnego wskaźnika
spłaty zobowiązań.
Uwzględniając powyższe, Skład Orzekający postanowił, jak we wstępie.
POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 20 ust. 1 powołanej wyżej ustawy o regionalnych izbach
obrachunkowych, od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Krakowie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
2. Stosownie do przepisu art. 230 ust. 4 i art. 246 ust. 2 ustawy o finansach
publicznych, niniejsza opinia winna być opublikowana przez Powiat w terminie
7 dni od dnia otrzymania od Regionalnej Izby Obrachunkowej, na zasadach
określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 2176).
Przewodniczący
Składu Orzekającego
Marek Łopata
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