Elektronicznie podpisany przez:
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Uchwała Nr SO – 0957/11/4/Ka/2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 30 listopada 2020 roku
w sprawie opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Doruchów na lata
2021 – 2039
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony zarządzeniem
Nr27/2020 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1 października 2020 roku,
z późn. zm., w osobach:
Przewodniczący: Jolanta Nowak,
Członkowie:
Zbigniew Czołnik,
Małgorzata Łuczak.
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 Doruchów projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2021 - 2039
opinię pozytywną z uwagami opisanymi w pkt. II
UZASADNIENIE

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Doruchów na lata
2021 – 2039 został przesłany w formie dokumentu elektronicznego tut. Izbie w dniu 12 listopada 2020
roku.
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 Doruchów na lata 2020-2039.
I.1 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Doruchów na lata
2021 – 2039 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 - 2039 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 ustawy o finansach publicznych.
6. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2021 - 2039 wykazuje
zgodność z projektem uchwały budżetowej na 2021 rok w zakresie wymaganym art. 229 ustawy
o finansach publicznych.
7. Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” spełnia wymogi określone w art. 226 ust.3 ustawy
o
finansach publicznych.

II. Skład Orzekający formułuje następujące uwagi odnośnie przedłożonego projektu:
1. Analiza załącznika Nr 1 („przepływy”) w zakresie poz. 10.6 – „Spłaty, o których mowa w pkt 5.1,
wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych” wykazała, że suma z poszczególnych
lat daje kwotę 3.426.719,00 zł, co oznacza, że jest niższa od planowanej kwoty długu na dzień
31.12.2020 roku którą wykazuje Jednostka w poz. 6 w roku 2020 w kwocie 5.460.563,53 zł.
2. Występują rozbieżności pomiędzy projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
(załącznik o „przepływach”), a projektem uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok, a
mianowicie:


poz. 9.1 – „Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy” wykazano kwotę 35.170,00 zł, z
kolei z projektu budżetu wynika kwota 0,00 zł,



poz. 9.1.1 „Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub
zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy”
wykazano kwotę 35.170,00 zł, z kolei z projektu budżetu wynika kwota 0,00 zł,



poz. 9.1.1.1 „Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub
zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w
tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” wykazano kwotę 35.170,00 zł, z kolei z
projektu budżetu wynika kwota 0,00 zł.

3. W wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 do projektu Wieloletniej Prognozy
Finansowej określono szczegółowe postanowienia dotyczące realizacji przedsięwzięć
wieloletnich. Analiza treści tego załącznika wykazała, że dla niżej wymienionego
przedsięwzięcia błędnie określony został limit zobowiązań:
- „Budowa dróg osiedlowych w Doruchowie – I etap” (poz. 1.3.2.3) w kwocie 196.000,00 zł,
podczas gdy limit wydatków na to przedsięwzięcie wykazano jedynie na rok 2021 w kwocie
176.000,00 zł.

Mając powyższe na względzie Skład Orzekający wyraził opinię jak w sentencji.
Przewodnicząca
Składu Orzekającego
Jolanta Nowak

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

