Elektronicznie podpisany przez:
Katarzyna Kosmowska; RIO Poznań
dnia 14 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr SO.0957/37/18/2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 11 grudnia 2020 r.
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Miasta i Gminy Mikstat
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, wyznaczony zarządzeniem
Nr 36/2020 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 2 grudnia 2020 r., w osobach:
Przewodnicząca
Członkowie:

Katarzyna Kosmowska
Aldona Pruska
Michał Suchanek

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 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, z późn. zm.)
o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat projekcie uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mikstat na lata 2021 – 2032, wyraża
opinię pozytywną
z uwagą zawartą w pkt II uzasadnienia
UZASADNIENIE
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Mikstat na lata 2021 – 2032 został przedłożony tutejszej Izbie w dniu 13 listopada 2020 r.
Wydając niniejszą opinię Skład Orzekający zapoznał się m.in. z następującymi dokumentami
będącymi w posiadaniu Izby: uchwałą budżetową na 2020 r. (po zmianach), uchwałą w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mikstat na lata 2020 – 2032
(po zmianach), projektem uchwały budżetowej na 2021 r., uchwałami mogącymi mieć wpływ na
zadłużenie Jednostki oraz sprawozdaniami budżetowymi sporządzonymi wg stanu na dzień 31 grudnia
2019 r. oraz 30 września 2020 r.
I.
1. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zawiera dane wymagane przepisami
art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869,
z późn. zm.).
2. Do projektu dołączone zostały objaśnienia przyjętych wartości, czym spełniono wymóg określony
w art. 226 ust. 2a ustawy o finansach publicznych.
3. Planowane wielkości budżetowe w latach objętych prognozą zapewniają przestrzeganie zasady,
o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

4. Z projektu wynika, że prognoza kwoty długu sporządzona jest na okres, na który zaciągnięto oraz
planuje się zaciągnąć zobowiązania, co wyczerpuje dyspozycję przepisu art. 227 ustawy
o finansach publicznych.
5. Na podstawie prognozy kwoty długu ustalono, że w latach 2021-2032 zostanie zachowana relacja,
o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.
6. Zakres przewidzianych dla organu wykonawczego upoważnień nie wykracza poza dyspozycję
wynikającą z art. 228 ustawy o finansach publicznych.
7. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazuje zgodność z projektem
uchwały budżetowej w zakresie wymaganym art. 229 ustawy o finansach publicznych.
8. Zawarte w załączniku Nr 2 do projektu uchwały przedsięwzięcia stanowią kontynuację dotychczas
realizowanych zadań. Dla niektórych przedsięwzięć bieżących i majątkowych dokonano zmian
w zakresie okresu realizacji oraz kwot limitów wydatków, co zostało wyjaśnione w objaśnieniach
do projektu uchwały.
II.

Skład Orzekający formułuje następującą uwagę odnośnie przedłożonego projektu:
W załączniku Nr 2 do projektu uchwały dla przedsięwzięcia pn. „Dofinansowanie wymiany kotłów
i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła (dotacje celowe)”, z okresem realizacji
na lata 2020 - 2025, ustalono limit zobowiązań w wysokości 1.150.000,00 zł, który przewyższa
sumę limitów wydatków określonych dla tego przedsięwzięcia, wynoszącą 1.000.000,00 zł.
Skład Orzekający wskazuje, że wykazane kwoty limitu zobowiązań określają granice kwotowe, do
których można zawrzeć umowę na realizację danego przedsięwzięcia. Zatem w przypadku gdy
umowy nie zostały jeszcze zawarte, limity zobowiązań winny być równe łącznym nakładom.
W trakcie realizacji przedsięwzięć wielkość tych limitów będzie ulegała zmniejszeniu na skutek
zawieranych umów na realizację danego przedsięwzięcia, o wartości wynikające z tych umów.
W przypadku zawarcia umowy na całość realizacji przedsięwzięcia, wielkość limitu zobowiązań
stanowi wartość zerową. Natomiast limit zobowiązań nie może przewyższać limitu wydatków do
poniesienia w określonym przedziale czasowym.

III. Ponadto Skład Orzekający wskazuje, że w załączniku Nr 1 do projektu uchwały w roku 2023
wykazano kwotę prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek
i wykup papierów wartościowych (poz. 3.1.) w wysokości 915.810,00 zł, podczas gdy
prognozowany wynik budżetu w roku 2023 (poz. 3.) stanowi nadwyżkę w wysokości
865.810,00 zł.
Mając na uwadze powyższe Skład Orzekający postanowił, jak w sentencji.
Przewodnicząca
Składu Orzekającego
Katarzyna Kosmowska
Pouczenie: Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie
14 dni od daty jej doręczenia.

