Elektronicznie podpisany przez:
Grażyna Wróblewska; RIO w Poznaniu
dnia 13 maja 2020 r.

Uchwała Nr 11/473/2020
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 13 maja 2020 r.

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 7 i ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych
izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) w związku z art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu:

I.

Stwierdza, że uchwała Nr XVIII/147/2020 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 20 kwietnia
2020 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl, została
podjęta z naruszeniem przepisów wskazanych w uzasadnieniu do uchwały.

II.

Uznaje, że naruszenie ma charakter nieistotny.

Uzasadnienie

Przedmiotową uchwałą, doręczoną tutejszej Izbie w dniu 24 kwietnia 2020 r., Rada Gminy
Zaniemyśl, podjęła uchwałę w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Zaniemyśl.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu poinformowała o terminie badania uchwały
poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej porządku obrad posiedzenia Kolegium
Izby wyznaczonego na dzień 13 maja 2020 r.
Rozpatrując sprawę na posiedzeniu w ww. dniu Kolegium Izby ustaliło i zważyło, co
następuje.
Analiza załącznika Nr 1 - "Wieloletnia Prognoza Finansowa" w zakresie pozycji 10.6 "Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1,
wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych" wykazała, że suma kwot przypisanych
dla poszczególnych lat wynosi 3.536.496,28 zł, zamiast 3.476.532,62 zł. Ze sprawozdania Rb-Z "Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
jednostki samorządu terytorialnego według stanu na koniec IV kwartału 2019 roku", wynika że
Gmina posiada zadłużenie ogółem z tytułu zobowiązań długoterminowych w wysokości
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4.556.591,85 zł, z czego 1.080.059,23 zł to zobowiązania związane z zakupem na raty, co oznacza,
że zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą 3.476.532,62 zł.
Powyższe ustalenia wskazują, że uchwała została podjęta z naruszeniem przepisów art. 226
ust. 1 pkt 5 i pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
869, z późn. zm.).
W ocenie Kolegium, wymienione wyżej naruszenia przepisów prawa mają charakter
nieistotny. Wskazane nieprawidłowości powinny zostać wyeliminowane przy kolejnej zmianie
uchwały.

Przewodnicząca Kolegium
Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu
/-/ Grażyna Wróblewska
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