Elektronicznie podpisany przez:
Zbigniew Czołnik; RIO w Poznaniu
dnia 10 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr SO- 0957/30/1/Ka/2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 10 grudnia 2020 roku
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Wielkopolskiego na lata 2021 - 2045.

miasta Ostrowa

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 składzie:
Przewodniczący:

Zbigniew Czołnik

Członkowie:

Jolanta Nowak
Małgorzata Łuczak

działając na podstawie art. 13 pkt 12 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku 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. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) wyraża o
przedłożonym przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego projekcie Wieloletniej Prognozy
Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2021 - 2045
opinię pozytywną.

Uzasadnienie
I.
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata
2021 – 2045 został przesłany w formie dokumentu elektronicznego tutejszej Izbie w dniu 13 listopada
2020 roku.
Wydając niniejszą opinię Skład Orzekający zapoznał się z następującymi dokumentami będącymi w
posiadaniu Izby: projektem uchwały budżetowej na 2021 rok, sprawozdaniami budżetowymi Rb
sporządzonymi wg stanu na dzień 30.09.2020 r., uchwałą budżetową na 2020 rok, uchwałami
okołobudżetowymi mogącymi mieć wpływ na zadłużenie Jednostki.
II.
1.
2.
3.
4.
5.

4.

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
zawiera dane wymagane przepisem art. 226 ustawy o finansach publicznych.
Planowane wielkości budżetowe w latach objętych prognozą zapewniają przestrzeganie zasady,
o której mowa w art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych.
Z projektu wynika, że okres, na który sporządzono Wieloletnią Prognozę Finansową oraz prognozę
kwoty długu wyczerpuje dyspozycje art. 227 ustawy o finansach publicznych.
Z przedstawionej prognozy kwoty długu wynika, że w latach 2021 – 2045 zostanie zachowana
relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Zakres przewidzianych dla organu wykonawczego upoważnień określonych w § 3 ust. 1 i 2
projektu uchwały w sprawie WPF nie wykracza poza dyspozycję wynikającą z art. 228 ustawy o
finansach publicznych.
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2045 wykazuje zgodność
z projektem uchwały budżetowej na 2021 rok w zakresie wymaganym art. 229 ustawy o finansach

publicznych tj. w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz
kwoty długu jednostki.
5. Załącznik nr 2 obejmujący „Wykaz przedsięwzięć” obejmuje dane wymagane przepisem art. 226
ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych.

III.
Inne uwagi.
1.

załączniku nr 2 dot. przedsięwzięć stwierdzono rozbieżności pomiędzy obecnie obowiązującą
uchwałą w sprawie WPF wg stanu na dzień 2020-11-25 a wielkościami wykazanymi w
załączniku Nr 2 do projektu wieloletniej prognozy finansowej, w zakresie:


okresu realizacji zadania bieżącego ujętego w poz. 1.3.1.2

2. Z załącznika Nr 2 wynika, iż zaniechano realizacji następujących przedsięwzięć, które są ujęte
w obecnie obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej (wg stanu na dzień 2020-11-25):


„Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w roku 2019 - 2021 - Bieżące utrzymanie
schroniska dla bezdomnych zwierząt” (poz. 1.3.1.10);



„Opracowanie ekspertyz, analiz, opinii na potrzeby prowadzonych postępowań” (poz.
1.3.1.15); okres realizacji 2020-2021



„Przebudowa układu drogowego terenów uprzemysłowionych przy ulicy Staroprzygodzkiej
w Ostrowie Wielkopolskim - droga nr 1 i droga nr 2 - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej
miasta” (poz. 1.3.2.52) – okres realizacji 2020-2021

W objaśnieniach do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmującej lata 2021 – 2045
nie odniesiono się do powyższego.
Mając powyższe na uwadze Skład Orzekający wyraził opinię jak w sentencji niniejszej uchwały.

Przewodniczący
Składu Orzekającego
Zbigniew Czołnik

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

