Elektronicznie podpisany przez:
Danuta Szczepańska; RIO
dnia 14 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr SO-0957/41/12/Ln/2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 9 grudnia 2020 roku
w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grodziskiego
na lata 2021 do 2039.
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:

Danuta Szczepańska

Członkowie:

Zdzisław Drost
Beata Rodewald-Łaszkowska

działając na podstawie art. 13 pkt. 12

i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r.

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.),
wyraża o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Grodziskiego projekcie wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2021-2039
opinię pozytywną z uwagami.
UZASADNIENIE
I.
Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2039 Powiatu
Grodziskiego został przedłożony tutejszej Izbie dniu 13 listopada 2020 r. w wersji elektronicznej,
w systemie zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego BeSTi@, zgodnie z art. 230
ust. 9 ustawy o finansach publicznych.
Wydając niniejszą opinię Skład Orzekający zapoznał się z następującymi dokumentami będącymi
w posiadaniu Izby: uchwałą budżetową na 2020 r., uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu na lata 2020-2039, 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. Projekt uchwały w sprawie WPF zawiera dane wymagane przepisami art. 226 ustawy o finansach
publicznych. Przyjęte w projekcie wartości oraz ich objaśnienia uprawdopodabniają realizm
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu.

2. Planowane wielkości budżetowe w latach objętych prognozą zapewniają przestrzeganie zasady,
o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych.
3. Z projektu wynika, że Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2021 - 2039,
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.
4. Zakres przewidzianych dla organu wykonawczego upoważnień nie wykracza poza dyspozycję
wynikającą z art. 228 ustawy o finansach publicznych.
5. Projekt uchwały w sprawie WPF wykazuje zgodność z projektem uchwały budżetowej w zakresie
wymaganym art. 229 ustawy o finansach publicznych.
III.
Skład Orzekający na podstawie analizy projektu WPF stwierdza, co następuje:
1)

Wystąpiła rozbieżność pomiędzy załącznikiem nr 1 (przepływy) a projektem uchwały budżetowej
na 2021 r., bowiem w pozycji 9.3.1.1 - Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania
finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wykazano kwotę 2.418.011,74 zł
a z projektu uchwały budżetowej wynika kwota 2.432.872,74 zł.
Należy wskazać, że na etapie uchwalania uchwała budżetowa i WPF winny wykazywać pełną
zgodność, a zatem projekty tych uchwał winny być ze sobą zbieżne.

2)

Porównanie załącznika dotyczącego wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Grodziskiego na lata 2020-2039 (uchwała Nr XXIV/162/2020 Rady Powiatu
Grodziskiego z dnia 27 października 2020 r. – ostatnia zmiana przed złożeniem projektu) z
projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2039 wykazało, następujące
rozbieżności:


w zadaniu pn. „Organizacja przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w
zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich” (poz.
1.3.1.4), realizację zaplanowano na lata 2019-2020 w łącznych nakładach w wysokości
234.200,00 zł i limicie na 2021 rok 0,00 zł, natomiast w projekcie uchwały okres realizacji
wykazano w latach 2019-2021 łączne nakłady w wysokości 305.000,00 zł i limit 2021 w
wysokości 70.800,00 zł.



w projekcie uchwały w sprawie WPF w załączniku nr 2 ujęto nowe zadanie pn.
„Ubezpieczenie majątku Powiatu Grodziskiego” (poz. 1.3.1.5) zaplanowane na lata 20212023.



dla przedsięwzięć wykazanych w poz. 1.1.1.5 „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych w Powicie
Grodziskim” i w poz. 1.3.1.3 „Pomoc finansowa na realizacje zadania ”Wzmocnienie
wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji
Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych-dofinansowanie Poznańskiej
Kolei Metropolitarnej” wpisano w nieprawidłowych wielkościach limit zobowiązań i tak
odpowiednio 1.034.470,20 zł zamiast 860.161,60 zł i 609.030,12 zł zamiast 578.272,19 zł.

3)

Z danych historycznych zawartych w Projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Grodziskiego na lata 2021-2039, w załączniku nr 1 w poz. 4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, gdzie wykazywane są również niewykorzystane środki z
poprzedniego roku, wykonanie roku 2020 wykazano w wysokości kwoty planowanej na rok
2020 tj. kwota 7.875.624,22 zł, po zmianie uchwałą nr XXIV/161/2020 z 27.10.2020 kwota ta
wynosi 7.683.737,01 zł pomniejszona o 191.887,21 zł (kwota ta obejmuje przychody
zaplanowane w § 906 - 983.770,93 zł i 905 – 6.699.966,08 zł) n

Mając powyższe na względzie Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.

Przewodnicząca
Składu Orzekającego
Danuta Szczepańska

Pouczenie:

Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Izby w
terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

