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Uchwała Nr SO-0957/5/20/2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 2 grudnia 2020 r.
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Gołuchów
na lata 2021–2028
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, wyznaczony
zarządzeniem Nr 27/2020 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia
1 października 2020 r. (ze zm.), w osobach:
Przewodniczący:
Członkowie:

Michał Suchanek,
Karol Chyra,
Aldona Pruska,

działając na podstawie art. 13 pkt 12 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
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.), o przedłożonym przez Wójta Gminy Gołuchów projekcie wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2021-2028 wyraża
opinię pozytywną
z uwagami zawartymi w pkt II.1 uzasadnienia.
Uzasadnienie
I.

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata
2021–2028, przyjęty zarządzeniem Nr 246/2020 Wójta Gminy Gołuchów z dnia
13 listopada 2020 r., został przedłożony tutejszej Izbie w dniu 15 listopada 2020 r.
(skorygowany w dniu 19 listopada 2020 r.), tj. w terminie wymaganym art. 238 ust. 1
w zw. 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 września 2020 r., uchwałami
okołobudżetowymi mogącymi mieć wpływ na zadłużenie jednostki, uchwałą budżetową na
2020 rok.

W wyniku analizy ww. projektu Skład Orzekający stwierdził, co następuje.
1. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej zawiera dane wymagane
przepisem art. 226 ust. 1 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:
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 okres objęty wieloletnią prognozą finansową spełnia wymogi określone w art. 227
ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
 prognozę kwoty długu sporządzono na okres, na który zaciągnięto oraz planuje zaciągnąć
się zobowiązania, co wyczerpuje dyspozycje art. 227 ust. 2 ustawy o finansach
publicznych.
Z przedstawionej prognozy kwoty długu wynika, że w latach 2021–2028 zostanie zachowana
relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.
Zakres przewidzianych dla organu wykonawczego upoważnień nie wykracza poza
dyspozycję wynikającą z art. 228 oraz art. 232 ustawy o finansach publicznych.
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata
2021–2028 wykazuje zgodność z projektem uchwały budżetowej na 2021 rok w zakresie
wymaganym art. 229 ustawy o finansach publicznych.
W wykazie przedsięwzięć (zał. nr 2) zamieszczono przedsięwzięcia, które są kontynuacją
z lat poprzednich.
I.
W odniesieniu do przedłożonego projektu Skład Orzekający:
Zwraca uwagę, że:
W załączniku Nr 1 do projektu uchwały – pkt 9.3 „Wydatki bieżące na programy, projekty
lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3 ustawy”, wydatki stanowią kwotę 1.054.526,00 zł, podczas gdy wg projektu budżetu na
rok 2021 stanowią kwotę 1.037.206,00 zł (różnica 17.320,00 zł).
Wykazane w załączniku Nr 1 w latach 2021–2027 spłaty o których mowa w pkt 5.1.,
wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych - pkt 10.6 - stanowią łącznie
kwotę 16.521.865,00 zł, podczas gdy prognozowane zadłużenie Gminy Gołuchów na dzień
31 grudnia 2020 r. wynosi 19.222.366,00 zł (różnica 2.700.501,00 zł).
Suma kwot spłat w wierszu 10.6 winna zostać wykazana w wysokości równej już
zaciągniętym i planowanym do ich zaciągnięcia do końca 2020 r. kredytów i pożyczek. Dane
zawarte w pkt 10.6 załącznika Nr 1 winny dać pełną informację o obciążeniach budżetów lat
następnych spłatami zobowiązań wynikających z kredytów i pożyczek zaciągniętych przed
1 stycznia 2021 r. Przepis art. 226 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wymaga bowiem
realistyczności danych zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej.
Wskazuje, że:
W załączniku Nr 2 do projektu uchwały w niektórych przedsięwzięciach bieżących oraz
majątkowych stwierdzono rozbieżności pomiędzy obecnie obowiązującą uchwałą
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów a projektem uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2021–2028
w zakresie okresu realizacji. Powyższe rozbieżności dotyczą następujących zadań:
 „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień
przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”,
 „Bankowa obsługa budżetu Gminy Gołuchów oraz jednostek organizacyjnych”,
 „Dostęp online do e-serwisów na portalach internetowych”,
 „Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Gołuchów - Wzrost atrakcyjności nieruchomości na terenie gminy”,
 „Podziały i rozgraniczenia nieruchomości - Wzrost atrakcyjności nieruchomości
gminnych”,
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 „Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Gołuchów - Zabezpieczenie
składników”,
 „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Poligonowa w Kościelnej Wsi”.
2) W załączniku Nr 2 do projektu uchwały w niektórych przedsięwzięciach bieżących oraz
majątkowych stwierdzono rozbieżności pomiędzy obecnie obowiązującą uchwałą
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów a projektem uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2021–2028
w zakresie kwot limitów wydatków planowanych na rok 2021. Powyższe rozbieżności
dotyczą następujących zadań:
 „Krąg usług wsparcia w gminie Gołuchów - Zwiększenie dostępu do usług społecznych
świadczonych w lokalnej społeczności dla osób fizycznych zamieszkałych na terenie
województwa wielkopolskiego - gmina Gołuchów”,
 „Przebudowa ulic Szwedzkiej (635531P) i Witosa (635)”,
 „Rozbudowa wraz z przebudową sali wiejskiej w Tursku na cele społeczno-kulturalne
i edukacyjne”,
 „Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji
Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskie”,
 „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szkudła, Kucharki, Czechel – Etap I, Karsy – Etap I,
Krzywosądów – Etap I oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. Szkudła, Kucharki”.
W projekcie uchwały nie odniesiono się do powyższego.
Mając powyższe na względzie Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.
Przewodniczący
Składu Orzekającego
/-/ Michał Suchanek
Pouczenie: Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale służy odwołanie do Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Poznaniu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej
uchwały.
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