Elektronicznie podpisany przez:
BEATA RODEWALD-ŁASZKOWSKA; RIO
dnia 11 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr SO-0957/46/11/Ln/2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 10 grudnia 2020 roku
w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Tomyśl na
lata 2021-2030.
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony Zarządzeniem Nr
36/2020 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 2 grudnia 2020 r. ze zmianami w
osobach:
Przewodnicząca:
Beata Rodewald-Łaszkowska
Członkowie:
Małgorzata Okrent
Danuta Szczepańska
działając na podstawie art. 13 pkt 3 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. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), wyraża o przedłożonym przez Burmistrza
Gminy Nowy Tomyśl projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Tomyśl na lata 2021 do
2030
opinię pozytywną z uwagami.
UZASADNIENIE
I.
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Tomyśl na lata
2021 do 2030 roku wraz z objaśnieniami przyjętych do WPF wartości został przekazany tutejszej Izbie
w dniu 16 listopada 2020 r.
Wydając niniejszą opinię Skład Orzekający zapoznał się z następującymi dokumentami będącymi
w posiadaniu Izby: uchwałą budżetową na 2020 r. (ze zmianami), uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2020-2030 (ze zmianami), 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
2.1. Z projektu wynika, że Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2021-2030, a
prognoza kwoty długu sporządzona jest na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć
zobowiązania, co wyczerpuje dyspozycje art. 227 ustawy o finansach publicznych.
2.2. Z prognozy kwoty długu wynika, że w roku 2021 i latach następnych zostanie zachowana relacja, o której
mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wskazać jednak należy, że w roku 2027 i 2028 występuje
zagrożenie w zakresie zachowania ww. relacji, bowiem różnica pomiędzy wskaźnikiem „dozwolonym” a
„planowanym” wynos odpowiednio 0,21 i 0,07 punktu procentowego. W takiej sytuacji nawet niewielkie
odstępstwa od przyjętych założeń w latach mających wpływ na wskaźnik mogą doprowadzić do naruszenia
relacji wynikającej z przepisu art. 243 ustawy o finansach publicznych.
3. Zakres przewidzianych dla organu wykonawczego upoważnień nie wykracza poza dyspozycję wynikającą
z art. 228 i art. 232 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

4. Projekt uchwały w sprawie WPF wykazuje zgodność z projektem uchwały budżetowej w zakresie
wymaganym art. 229 ustawy o finansach publicznych.
III.
1. Skład Orzekający wskazuje, że w przedłożonym projekcie wystąpiły następujące nieprawidłowości:
1) Analiza załącznika nr 1 do projektu uchwały wykazała, iż suma „spłaty, o których mowa w poz.
5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych” (poz. 10.6) w latach objętych
prognozą stanowi kwotę 13.347.000,00 zł, natomiast według wyliczeń w oparciu o sprawozdania
za IV kw. 2019 r. oraz w oparciu o plan budżetu (wg stanu na dzień 29.10.2020 r.) planowana
kwota długu na dzień 31.12.2020 r. wyniesie 28.347.000,00 zł (różnica 15.000.000,00 zł). W poz.
10.6. powinny być rozpisane wszystkie planowane na dzień 31.12.2020 r. zobowiązania zaliczane
do tytułów dłużnych i wykazywane w poz. 6 (w danych historycznych – rok 2020).
2) W zał. nr 2 (wykaz przedsięwzięć do WPF) w odniesieniu do zadania ujętego w poz. 1.3.2.1 pn.
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi
wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu wraz z
uzyskaniem decyzji środowiskowej - Poprawa bezpieczeństwa na drogach” limit zobowiązań
ustalono w kwocie 801.730,00 zł, podczas gdy limit wydatków w roku 2021 (w którym kończy się
realizacja zadania) wynosi 800.000,00 zł.
2. Pomiędzy projektem a ostatnią zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej (uchwała Nr XXVII/330/2020
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 29 października 2020 r.) wystąpiły rozbieżności w zakresie
niektórych przedsięwzięć. W objaśnieniach do projektu Burmistrz wskazuje na istniejące rozbieżności, a
także przedstawia zakres dokonanych w projekcie uaktualnień, deklarując jednocześnie wprowadzenie
stosownych zmian w 2020 r. w WPF na lata 2020-2030.
Biorąc pod uwagę 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.

