
UCHWAŁA Nr 3.j.1215/2021 
Składu Orzekającego Regiona ł nej Izby Obrachunkowej 

w Warszawie 
z dnia 25 stycznia 2021 roku 

dotycząca opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Otwockiego 

Na podstawie art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 13 pkt 10, art. 19 ust. 2 i art. 20 ustawy z dnia 
7 października 1992 r, o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 
561.) - Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie: 

Przewodniczący: 
Członkowie: 

uchwala, co następuje: 

- Agnieszka Szewc 
- Karolina Aszkiełowicz 
- Konrad Pachocki 

Na podstawie przyjętej przez Radę  Powiatu Otwockiego Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2021 - 2035 oraz uchwały budżetowej na 2021 rok, wydaje 
pozytywną  opinię  w zakresie planowanej kwoty długu Powiatu Otwockiego. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega opublikowaniu przez Powiat 
Otwocki w trybie określonym w art. 246 ust. 2 w związku z art. 230 ust. 4 cyt. ustawy 
o finansach publicznych. 

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Warszawie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

Uzasadnienie 

W dniu 5 stycznia 2021 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie przedłożona 
została, w formie dokumentu elektronicznego, podjęta przez Radę  Powiatu Otwockiego 
dnia 29 grudnia 2020 roku uchwała Nr 217IXXVIII/20 w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2021 - 2035. 

W wyniku dokonanej analizy w/w uchwały, a także uchwały budżetowej Powiatu 
Otwockiego na rok 2021 Skład Orzekający stwierdził, co następuje: 

Skład Orzekający dokonał  analizy przedłożonych uchwał, z których wynika. że: 

1. Zachowana została - wymagana art. 229 cyt. ustawy o finansach publicznych - 
korelacja wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w części dotyczącej 
2021 roku i określonych w uchwale budżetowej na 2021 rok w zakresie wyniku budżetu 
i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu; 

2. Prognozę  kwoty długu sporządzono na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się  
zaciągnąć  zobowiązania. 



3. Wydatki bieżące nie są  wyższe niż  planowane dochody bieżące powiększone 
o wolne środki, co spełnia wymóg z art. 242 cyt. ustawy o finansach publicznych. 

4. Łączna kwota długu, wynikająca z zaciągniętych dotychczas zobowiązań  wyniesie na 
koniec 2021 roku 63.368000,00 zł  „ co stanowi 41,15 % planowanych dochodów na 
ten rok. 

5. W zakresie obciążenia długiem stwierdzono, że spełnione zostały wymogi art. 243 cyt. 
ustawy o finansach publicznych, przy czym w 2021 roku prognozowane obciążenia 
z tytułu spłaty długu z kosztami jego obsługi przy uwzględnieniu wyłączeń  wynoszą, 
00663 przy wskaźniku maksymalnym 0,1237 ustalonym w oparciu o planowane 
wartości wykazane w sprawozdaniu z wykonania budżetu za trzy kwartały 2020 roku. 

Skład Orzekający wskazuje na konieczność  stałego monitorowania długu oraz 
stopnia wykonania prognozowanych dochodów oraz korekty WPF w przypadku braku 
możliwości realizacji dochodów na założonym poziomie. 

Biorąc pod uwagę  powyższe, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Warszawie postanowił  jak w sentencji uchwały. 


