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Uchwała Nr SO - 0957/47/4/Ka/2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

dnia 16 grudnia 2020 r.

z dnia 16 grudnia 2020 roku
w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęka Opatowska na lata
2021-2039
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony zarządzeniem Nr 36/2020 Prezesa
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 2 grudnia 2020 w składzie:
Przewodnicząca:

Jolanta Nowak

Członkowie:

Małgorzata Łuczak
Zbigniew Czołnik

działając na podstawie art. 13 pkt 12 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992r. 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. 2019r., poz. 869 z późn. zm.) wyraża o przedłożonym przez Wójta Gminy Łęka
Opatowska projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2039
opinie pozytywną z uwagami opisanymi w pkt. II uzasadnienia.
Uzasadnienie
I. 1. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2039 Gminy Łęka Opatowska
zwany dalej WPF został przesłany w formie dokumentu elektronicznego tutejszej Izbie w dniu 18 listopada 2020
roku tj. po terminie wymaganym art. 238 ust 1 w związku z art. 230 ust 2 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z
przywołanymi przepisami ustawy o finansach publicznych, projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej należało
przedłożyć Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu - do dnia 15 listopada roku
poprzedzającego rok budżetowy.
2. 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 oraz obowiązującą WPF na lata 2020-2039 i ich zmianami.
3. Załącznik nr 1 projektu uchwały w sprawie WPF obejmuje dane wymagane przepisem art. 226 ust. 1 ustawy o
finansach publicznych.
4. Z załącznika nr 1 do projektu uchwały w sprawie WPF wynika, iż w roku 2021 zaplanowany został deficyt budżetu,
który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz niewykorzystanych
środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 pkt 8 ustawy. W latach 2022-2033
prognozowana jest nadwyżka budżetowa, która w całości zostanie przeznaczona na spłaty zaciągniętych kredytów
i pożyczek. W latach 2034-2039 prognozowane są budżety zrównoważone.
5. Planowane wielkości budżetowe w latach objętych prognozą zapewniają przestrzeganie zasady, o której mowa w
art. 242 ustawy o finansach publicznych.
6. Projekt uchwały w sprawie WPF wykazuje zgodność z projektem uchwały budżetowej na 2021 rok w zakresie
wymaganym art. 229 ustawy o finansach publicznych.
7. Z projektu wynika, że okres objęty wieloletnią prognozą finansową spełnia wymogi określone w art. 227 ust.1
ustawy o finansach publicznych, a prognoza kwoty długu sporządzona jest na okres, na który zaciągnięto oraz
planuje zaciągnąć się zobowiązania, co wyczerpuje dyspozycje art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
8. Na podstawie prognozy kwoty długu ustalono, co następuje:



w latach 2021 - 2039 zostanie zachowana relacja, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,



zakres przewidzianych dla organu wykonawczego upoważnień nie wykracza poza dyspozycję wynikającą z
art. 228 ustawy o finansach publicznych.

II. W odniesieniu do przedłożonego projektu Skład Orzekający formułuje następujące uwagi:
1. W załączniku Nr 2 odnośnie przedsięwzięć majątkowych pn.; „Budowa budynku remizy OSP wraz ze świetlicą
wiejską w Opatowie”, „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Łęce Opatowskiej wraz z wymianą rurociągu wody
surowej ze studni nr 4 w Trzebieniu”, „Centrum opiekuńczo – mieszkalne w Opatowie”, wykazano limity zobowiązań
w kwotach wyższych niż limity wydatków zaplanowane na rok 2021, czyli na lata realizacji ww. przedsięwzięć.
2. Wykazane w załączniku Nr 1 w latach 2021 - 2033 w poz. 10.6 „Spłaty o których mowa w pkt. 5.1., wynikające
wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych” stanowią łącznie kwotę 14.590.362,79 zł, podczas gdy
prognozowane zadłużenie Gminy Łęka Opatowska na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 13.369.282,79 zł (różnica
1.221.080,00 zł). Suma kwot spłat w pozycji 10.6 winna zostać wykazana w wysokości równej już zaciągniętym i
planowanym do końca 2020 roku zobowiązaniom z tytułu kredytów i pożyczek. Dane zawarte w poz. 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 2020r., bowiem przepis art. 226 ustawy o finansach publicznych
wymaga realistyczności danych zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej.
3. W załączniku Nr 1 do WPF wystąpiła rozbieżność pomiędzy projektem budżetu w poz.: 2.2.1.1; oraz rozbieżności
w zakresie danych historycznych w porównaniu ze sprawozdaniami o symbolu Rb w poz.:
- 1.1.5 (w latach 2018-2019),
- 1.2.2 (w latach 2018-2019 i plan za 3 kw. 2020),
- 2.1.1 (w latach 2018-2019 i plan za 3 kw. 2020),
- 2.2.1 (w 2018 roku),
- 2.2.1.1 (w latach 2018-2019),
- 6 (plan za 3 kw. 2020),
- 9.4.1 (w 2019 roku).
Mając powyższe na względzie, Skład Orzekający postanowił 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.

