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

Uchwała Nr 11/471/2020
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 XIX/154/2020 Rady Gminy Święciechowa z dnia 16 kwietnia
2020 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata
2020 – 2030, została podjęta z naruszeniem zasady spójności.

II.

Uznaje, że naruszenie ma charakter nieistotny.

Uzasadnienie

Przedmiotową uchwałą, doręczoną tutejszej Izbie w dniu 17 kwietnia 2020 r., Rada Gminy
Święciechowa, podjęła uchwałę w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Święciechowa na lata 2020 – 2030.
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.
Z załącznika Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" wynika, że w latach 2023 - 2029
Jednostka planuje wypracować nadwyżkę budżetową. "Wynik budżetu" (poz. 3) oraz "Rozchody"
(poz. 5) i "Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w
tym" (poz. 5.1) zawierają te same kwoty. Natomiast w poz. 3.1 "Kwota prognozowanej nadwyżki
budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych" w latach
2025-2029 wykazano inne kwoty. Rozbieżności w tym zakresie przedstawiają się następująco:
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Rok

Wynik budżetu (poz. 3)
w zł

Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu
przeznaczana na spłatę kredytów,
pożyczek i wykup papierów
wartościowych (poz. 3.1) w zł

Spłaty rat kapitałowych
kredytów i pożyczek oraz
wykup papierów wartościowych, w tym (poz. 5.1)

2025

2.220.667,05

1.000.000,00

2.220.667,05

2026

2.220.667,05

1.000.000,00

2.220.667,05

2027

2.220.667,05

1.000.000,00

2.220.667,05

2028

2.220.667,05

1.000.000,00

2.220.667,05

2029

3.163.275,80

500.000,00

3.163.275,80

Uchwała w powyższym zakresie została podjęta z naruszeniem przepisu art. 226 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.).
Zgodnie z przytoczonym przepisem wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i
określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:
- dochody

bieżące

oraz

wydatki

bieżące

budżetu

jednostki

samorządu

terytorialnego,

w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
- dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu
jednostki samorządu terytorialnego,
- wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu
zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób sfinansowania jego spłaty,
- relacje, o których mowa w art. 242-244, w tym informację o stopniu niezachowania tych relacji
w przypadkach, o których mowa w art. 240a ust. 4 i 8 oraz art. 240b,
- kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane
i realizowane przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 3.
W ocenie Kolegium naruszenie prawa ma charakter nieistotny. Kolegium Izby wskazuje
jednak na konieczność dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa
w celu doprowadzenia do jej zgodności z prawem.
Przewodnicząca Kolegium
Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu
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/-/ Grażyna Wróblewska
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