Elektronicznie podpisany przez:
BEATA RODEWALD-ŁASZKOWSKA; RIO
dnia 20 listopada 2020 r.

Uchwała Nr SO-0957/3/11/Ln/2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 19 listopada 2020 roku
w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościan.
Skład Orzekający wyznaczony Zarządzeniem Nr 27/2020 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu z dnia 1 października 2020 r. ze zmianami w osobach:
Przewodnicząca:
Członkowie:

Beata Rodewald-Łaszkowska
Małgorzata Okrent
Danuta Szczepańska

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. 2019 poz. 2137) w związku z art. 230 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.), wyraża o przedłożonym przez Wójta Gminy
Kościan projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościan na lata 2021-2029
opinię pozytywną.
UZASADNIENIE
I.
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościan na lata 2021-2029 został
przedłożony tutejszej Izbie drogą elektroniczną w dniu 04 listopada 2020 r.
Wydając niniejszą opinię Skład Orzekający zapoznał się z następującymi dokumentami będącymi w posiadaniu
Izby: uchwałą budżetową na 2020 r., Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Kościan na lata 2020-2027,
projektem uchwały budżetowej na 2021 r., uchwałami okołobudżetowymi mającymi wpływ na zadłużenie
Jednostki, sprawozdaniami budżetowymi sporządzonymi wg stanu na dzień 31.12.2019 r. i 30.09.2020 r.
II.
1.1. Projekt uchwały w sprawie WPF zawiera dane wymagane przepisami art. 226 ustawy o finansach
publicznych.
1.2. Planowane wielkości budżetowe w latach objętych prognozą zapewniają przestrzeganie zasady, o której
mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych.
2.1. Z projektu wynika, że Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2021-2029, a prognoza
kwoty długu na okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Szacowany dług na
31.12.2020 r. wynosi 31.714.091,00 zł.
2.2. Prognoza kwoty długu wykazuje, że w roku 2021 i w latach następnych zostanie zachowana relacja, o której
mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
3. Opiniowany projekt w odniesieniu do roku 2021 wykazuje pełną zgodność z projektem uchwały budżetowej
na 2021 rok.
III.2.
Porównanie projektu z ostatnią (przed złożeniem projektu) zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej (uchwała
Nr XX/219/20 Rady Gminy Kościan z dnia 28 października 2020 r.) wykazała, że wystąpiła rozbieżność w
„Wykazie przedsięwzięć”. Rozbieżność dotyczy zadania pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w Racocie –
poprawa jakości życia mieszkańców” wprowadzonego do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy

Finansowej (pozycja 1.3.2.19.) z okresem realizacji 2021-2022, łącznymi nakładami finansowymi – 6.500.000,00
zł , limitem wydatków na rok 2021 – 3.000.000,00 zł, na rok 2022 – 3.500.000,00 zł oraz limitem zobowiązań 6.500.000,00 zł. W objaśnieniach przyjętych wartości Wójt Gminy zawarł informację iż „Planuje się, że na
najbliższej Sesji Rady Gminy Kościan umożliwiającej poodejmowanie uchwał, zostanie wprowadzone do
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościan na lata 2020-2027 odpowiednie zmiany, mające na celu
doprowadzenie do zgodności obu omawianych dokumentów”.

Mając na uwadze całokształt dokonanych ustaleń i analiz Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.
Przewodnicząca
Składu Orzekającego
Beata Rodewald-Łaszkowska

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

