Elektronicznie podpisany przez:
Zbigniew Czołnik; RIO w Poznaniu
dnia 14 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr SO – 0957/44/1/Ka/2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 14 grudnia 2020 roku
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów
Wielkopolski 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., 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 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2021 - 2030
opinię pozytywną.
Uzasadnienie
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na
lata 2021 – 2030 został przesłany w formie dokumentu elektronicznego tutejszej Izbie w dniu
17 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 sporządzonymi wg stanu na dzień 30.09.2020 r., uchwałą budżetową na 2020 rok.
I.1. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej zawiera dane wymagane przepisem
art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
2. Planowane wielkości budżetowe w latach objętych prognozą zapewniają przestrzeganie zasady,
o której mowa w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
3. Z projektu wynika, że okres, na który sporządzono Wieloletnią Prognozę Finansową oraz prognozę
kwoty długu wyczerpuje dyspozycje art. 227 ustawy o finansach publicznych.
4. W przedstawionej prognozie kwoty długu w latach 2021 - 2030 relacja, o której mowa w art. 243
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych jest spełniona.
5. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2030 wykazuje zgodność
z projektem uchwały budżetowej na 2021 rok w zakresie wymaganym art. 229 ustawy
o finansach publicznych
6. Załącznik nr 2 obejmujący „Wykaz przedsięwzięć” obejmuje dane wymagane przepisem art. 226
ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych.
II. Inne uwagi:
1. W załączniku nr 2 dot. przedsięwzięć w części 1.1.1, 1.3.1 dot. wydatków bieżących jak również
w części 1.3.2 dot. wydatków majątkowych stwierdzono rozbieżności z obecnie obowiązującą
uchwałą w sprawie WPF wg stanu na dzień 2020-10-29, w zakresie okresu realizacji jak i limitów
wydatków .

2. Ponadto nie ujęto następujących zadań bieżących jak również majątkowych planowanych w
Wieloletnie Prognozie Finansowej” na lata 2020 - 2028 wg stanu na dzień 2020-10-29.:


„ERASMUS+ Akcja 2 Partnerstwo współpracy szkół (SP GW) - Podnoszenie jakości
kształcenia” (1.1.1.1 i 1.1.1.2);



„Opłata abonamentowa za czujniki jakości powietrza SYNGEOS - Monitorowanie
jakości powietrza: (1.3.1.5);



„Program zapobiegania i wykrywania zakażeń HBV i HCV na terenie Aglomeracji
Kalisko-Ostrowskiej - Zapewnienie profilaktyki zdrowia” (1.3.1.9);



„Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Ostrów Wielkopolski i
wyznaczonych jednostkach organizacyjnych Gminy - - Potwierdzenie zgodności
wykonywanych czynności z odpowiednimi normami, przepisami i wymaganiami
prawnymi” (1.3.1.12);



„Łąkociny - przebudowa nawierzchni ul. Żniwna i Łanowa I etap - podnoszenie
bezpieczeństwa komunikacyjnego” (1.3.2.6);



„ Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sobótce - Redukcja emisji
gazów cieplarnianych oraz poprawa warunków nauczania” (1.3.2.12);



„Zacharzew - budowa świetlicy - Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich
przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz
promowanie obszarów wiejskich” (1.3.2.16);



„Budowa drogi w miejscowości Wtórek ul. Szkolna - II etap - poprawa infrastruktury
drogowej na terenie Gminy” (1.3.2.17);



„Lamki - przebudowa nawierzchni drogi gminnej dz. nr 116/2 i 85 - Poprawa
bezpieczeństwa komunikacyjnego” (1.3.2.18);



„Młynów - rozbudowa świetlicy wiejskiej - Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich
przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi” (1.3.2.19);



„Budowa ulicy Leśnej Gorzyce Wielkie - Lamki - drogi łączącej drogę powiatową 5169P
z drogą krajową nr 36 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego” (1.3.2.20);

 „Wykup gruntów” (1.3.2.21).
W objaśnieniach do projektu Wieloletnie Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2030 wyjaśniono,
iż: „Planuje się, że na najbliższej sesji, umożliwiającej podejmowanie uchwał, zostaną
wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata
2020-2030 odpowiednie zmiany, mające na celu doprowadzenie do zgodności obu omawianych
dokumentów”.
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.

