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dnia 15 grudnia 2020 r.

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 14 grudnia 2020 roku
w sprawie opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata
2021 – 2026
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony zarządzeniem
Nr 36/2020 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 2 grudnia 2020 roku,
w osobach:
Przewodnicząca: Małgorzata Łuczak
Członkowie:

Zbigniew Czołnik
Jolanta Nowak

działając na podstawie art. 13 pkt 12 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 roku, poz.2137) w związku z art. 230 ust. 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) wyraża o
przedłożonym przez Wójta Gminy Blizanów projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 2026
opinię pozytywną

Uzasadnienie
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata
2021 – 2026 został przesłany w formie dokumentu elektronicznego tut. Izbie w dniu 17 listopada 2020
roku, tj. po terminie określonym w art. 238 w związku z art. 230 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
Wydając niniejszą opinię Skład Orzekający zapoznał się z następującymi dokumentami będącymi
w posiadaniu Izby: projektem uchwały budżetowej na 2021 rok, sprawozdaniami budżetowymi
sporządzonymi wg stanu na dzień 30.09.2020 r., uchwałą budżetową na 2020 rok, uchwałą w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2020-2025 ze zmianami.
I.
1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata
2021– 2026 zawiera dane wymagane przepisem art. 226 ustawy o finansach publicznych.
2. Planowane wielkości budżetowe w latach objętych prognozą zapewniają przestrzeganie zasady,
o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych.
3. Z projektu wynika, iż prognoza długu sporządzona jest na okres, na który zaciągnięto oraz planuje
się zaciągnąć zobowiązania, co wyczerpuje dyspozycje art. 227 ustawy o finansach publicznych.
4. W latach 2021 - 2026 zostanie zachowana relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych.
5. Zakres przewidzianych dla organu wykonawczego upoważnień nie wykracza poza dyspozycję
wynikającą z art. 228 oraz art. 232 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

6. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2026 wykazuje zgodność
z projektem uchwały budżetowej na 2021 rok w zakresie wymaganym art. 229 ustawy
o finansach publicznych.
II.
1. Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” spełnia wymogi określone w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach
publicznych, za wyjątkiem rozbieżności opisanej w pkt 2.
2. Z analizy załącznika nr 2 do projektu uchwały WPF wynika, iż dla niektórych przedsięwzięć, takich jak:
ERASMUS+ "Nauczyciel jutra, szkoła jutra", ERASMUS + "Intercultural Awareness By Photography",
„Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pamięcin, Poklęków, Jastrzębniki, Szadek, Szadek Kol.”,
„Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Rychnów”, „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m.
Jastrzębniki” zmianie uległy limity wydatków w poszczególnych latach oraz wydłużono okres realizacji
przedsięwzięć. Wójt w objaśnieniach nie odniósł się do powyższych rozbieżności.
III.
1. W załączniku Nr 1 do WPF wystąpiła rozbieżność z projektem budżetu w poz. 2.1.1. - wydatki bieżące,
w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
2. W załączniku Nr 1 w poz. 2.1.1 – wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
w roku 2025 wykazano kwotę 16.490,41 zł. Skład Orzekający zauważa, że w roku poprzedzającym
oraz kolejnym wydatki te zaplanowano w wysokości 16.490.414,00 zł.
3. W załączniku nr 1 do projektu WPF suma wydatków zaplanowanych w wierszu 10.6 - Spłaty, o których
mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w okresie od 2021 do
2024 wyniosła 6.780.963,30 zł. Natomiast dług przewidywany na koniec 2020 roku wynosi
10.427.253,76 zł. (różnica o 3.646.290,46 zł). Suma kwot spłat w wierszu 10.6 winna zostać wykazana
w wysokości równej już zaciągniętym i planowanym do zaciągnięcia do końca 2020 roku kwocie
przychodów zwrotnych. Dane zawarte w poz. 10.6 załącznika Nr 1, winny dać pełną informację o
obciążeniu budżetów lat następnych spłatami zobowiązań zaciągniętych przed 1 stycznia 2021 r.
Bowiem przepis art. 226 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wymaga, aby dane zamieszczone w
wieloletniej prognozie finansowej były realistyczne.
4. W załączniku Nr 1 do projektu WPF wykazana kwota długu na koniec 2020 r. wynosi
10.427.253,76 zł., natomiast z obliczeń dokonanych na podstawie posiadanych przez Izbę
dokumentów wynika, iż dług stanowi kwotę 10.613.341,08 zł. W danych historycznych WPF w poz. 6
– Kwota długu za 2019 r. wykazano kwotę 9.132.935,98 zł, natomiast ze sprawozdania Rb-Z za 2019
r. wynika kwota 9.319.023,85 zł.

Mając powyższe na względzie Skład Orzekający wyraził opinię jak w sentencji.
Przewodnicząca
Składu Orzekającego
/-/ Małgorzata Łuczak

Pouczenie: Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie
14 dni od daty jej doręczenia.

