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dnia 18 grudnia 2020 r.

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 17 grudnia 2020 roku
w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kramsk na lata
2021-2032
Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony Zarządzeniem Nr 36/2020 Prezesa Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 2 grudnia 2020 r. w osobach:
Przewodniczący: Leszek Maciejewski
Członkowie:
Zofia Ligocka
Renata Konowałek
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 r. 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 ze zm.), wyraża
o przedłożonym przez Wójta Gminy Kramsk projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata
2021 – 2032
opinię pozytywną
Uzasadnienie
I.
Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2032 Gminy Kramsk
został przedłożony tutejszej Izbie w dniu 18 listopada 2020 roku.
Wydając niniejszą opinię Skład Orzekający zapoznał się z następującymi dokumentami będącymi
w posiadaniu Izby: uchwałą budżetową na 2020 rok i zmianami do niej, projektem uchwały
budżetowej na 2021 rok, 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. Projekt uchwały w sprawie WPF zawiera dane wymagane przepisami art. 226 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.). Planowane wielkości
budżetowe w latach objętych prognozą zapewniają przestrzeganie zasady, o której mowa w art.
242 ustawy o finansach publicznych.
2. Z projektu wynika, że wieloletnia prognoza finansowa obejmuje rok budżetowy 2021 i kolejne lata
budżetowe, a prognoza kwoty długu sporządzona jest na okres, na który zaciągnięto zobowiązania,
co wyczerpuje dyspozycje art. 227 ustawy o finansach publicznych. Dług Gminy na koniec 2021
roku wyniesie 3.116.000 zł. Wynika on z zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów i
pożyczek, gdyż Gmina w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawioną w
projekcie nie planuje zaciągania nowych kredytów i pożyczek. Dług zostanie spłacony do 2024
roku .
3. Z przedstawionych w projekcie danych wynika, że w latach 2021 - 2032 zostanie zachowana
relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
4. Zakres przewidzianych dla organu wykonawczego upoważnień nie wykracza poza dyspozycję
wynikającą z art. 228 ustawy o finansach publicznych.

5. Projekt uchwały w sprawie WPF wykazuje zgodność z projektem uchwały budżetowej
w zakresie wymaganym art. 229 ustawy o finansach publicznych w zakresie danych dotyczących
roku 2021.
6. Po analizie załącznika Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć”, do projektu Wieloletniej Prognozy
Finansowej obejmującego wykaz przedsięwzięć wieloletnich Skład Orzekający stwierdził, że
Gmina planuje przedsięwzięcia, które są kontynuacją przedsięwzięć rozpoczętych w latach
ubiegłych i okres ich realizacji kończy się w roku 2032. W Wykazie przedsięwzięć nie
zaplanowano nowych zadań.
III.
Skład Orzekający stwierdził uchybienia w odniesieniu do przedłożonego projektu polegające na
tym, że :
1) w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wykazano zadanie pn. „Projekt pn. Eusługi publiczne dla mieszkańców Gminy Kramsk” dla którego zaplanowany limit zobowiązań
jest wyższy niż suma limitów wydatków przypadających na wszystkie lata pozostałe do
realizacji przedsięwzięcia, tzn. jest kwota 100.561,73 zł a winna być nie większa niż 98.808,98
zł,
2) wystąpiły rozbieżności pomiędzy projektem WPF, a projektem uchwały budżetowej na 2021
rok, gdyż w załączniku Nr 1 do projektu uchwały w sprawie WPF :
- w poz. 1.1.4 „Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące”
wykazano kwotę o 18.185.912 zł a w projektowanej uchwale budżetowej z zsumowania
odpowiednich paragrafów wynika kwota 18.460.912 zł (różnica -275.000 zł),
- w poz. 1.1.5 „Pozostałe dochody bieżące” wykazano kwotę o 7.105.302 zł a w projektowanej
uchwale budżetowej z zsumowania odpowiednich paragrafów wynika kwota 6.830.302 zł
(różnica +275.000 zł),
- w poz. 1.1.5.1 „Pozostałe dochody bieżące, w tym z podatku od nieruchomości” wykazano
kwotę 3.300.000 zł a w projektowanej uchwale budżetowej zaplanowano dochody z tego
podatku w kwocie 3.270.000 zł (różnica +30.000 zł),
- w poz. 9.2.1.1 „Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym środki określone
w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” nie wykazano żadnej kwoty, podczas gdy z załącznika nr 2 do
projektu uchwały budżetowej na 2021 rok wynika, że winna być kwota 4.902.406 zł, ta
sama różnica dotyczy wydatków z tych środków ( poz. 9.4.1,1)
- w poz. 2.1.1 „Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” wykazano kwotę
15.071.538,66 zł a z sumowania odpowiednich paragrafów projektu budżetu wynika, że
winna być kwota 15.244.888,66 zł (różnica – 173.350 zł).
Mając powyższe na względzie Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.
Przewodniczący
Składu Orzekającego
Leszek Maciejewski
Pouczenie: Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Izby
w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

