Elektronicznie podpisany przez:
BEATA RODEWALD-ŁASZKOWSKA; RIO
dnia 7 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr SO.0957/32/11/2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 4 grudnia 2020 r.
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i
Gminy Szamocin.
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:
Przewodnicząca:

Beata Rodewald-Łaszkowska

Członkowie :

Małgorzata Okrent
Danuta Szczepańska

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 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin projekcie uchwały w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 2021-2029
opinię pozytywną z uwagami.
Uzasadnienie
I.
Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata
2021- 2029 został przedłożony tutejszej Izbie w dniu 16 listopada 2020 r.
Wydając niniejszą opinię Skład Orzekający zapoznał się z następującymi dokumentami będącymi
w posiadaniu Izby: projektem uchwały budżetowej na 2021 r., uchwałami okołobudżetowymi
mogącymi mieć wpływ na zadłużenie Jednostki, sprawozdaniami budżetowymi Jednostki
sporządzonymi wg stanu na dzień 31.12.2019 r. i 30.09.2020 r., uchwałą budżetową (ze zmianami)
na 2020 r., wieloletnią prognozą finansową Miasta i Gminy Szamocin na lata 2020-2028 (ze
zmianami).
II.
1.

Projekt uchwały w sprawie WPF zawiera dane wymagane przepisami art. 226 ustawy
o finansach publicznych.

2.

Do projektu WPF dołączone zostały objaśnienia przyjętych wartości, czym spełniono wymóg
określony 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 okres objęty WPF odpowiada okresowi, na jaki przyjęto limity
wydatków na realizację ujętych w prognozie przedsięwzięć, a prognoza kwoty długu
sporządzona jest na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania, co
wyczerpuje dyspozycję art. 227 ustawy o finansach publicznych.

5.

Na podstawie prognozy kwoty długu ustalono, że w latach 2021-2029 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 WPF wykazuje zgodność z projektem uchwały budżetowej
w zakresie wymaganym art. 229 ustawy o finansach publicznych.
III.

Skład Orzekający czyni następujące uwagi odnośnie przedłożonego projektu wraz z objaśnieniami:
1) Przedsięwzięcia wykazane w projekcie WPF w części 1.3.1 (poz. 1..3.1.1, 1.3.1.2, 1.3.1.3) nie
wykazują ciągłości z przedsięwzięciami ujętymi w uchwale Nr XV/165/20 z 05.11.2020 r. w
sprawie zmiany WPF na lata 2020-2028 (dla tych przedsięwzięć zmieniono łączne nakłady,
limity wydatków i zobowiązań). Ponadto limity zobowiązań ustalone dla tych przedsięwzięć
przekraczają limity wydatków oraz łączne nakłady finansowe na zadaniach.
2) W zakresie przedsięwzięć bieżących brak spójności objaśnień przyjętych do projektu wartości
z zał. Nr 2 do projektu WPF, bowiem w objaśnieniach omówiono następujące przedsięwzięcia:
a. odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Szamocin w latach 2020-2021,
b. dzierżawa i serwis urządzeń kopiujących dla jednostek gminnych – zawarto 5 umów
obowiązujących do 2021r.;
c. monitoring zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Jaktorowie na lata
2019-2021;
d. serwis urządzeń kopiujących w Urzędzie Miasta w latach 2020-2022,
które nie zostały ujęte w załączniku Nr 2 (wykaz przedsięwzięć) do przedłożonego projektu.
3) W załączniku Nr 1 do projektu WPF, przychody jednostek samorządu terytorialnego z
niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z
rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami
wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) w kwocie 767.535,00 zł

wykazano w poz. 4.5 „Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu”, zamiast poz. 4.2
„Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych”.
4) Wielkości budżetowe wykazane w poniżej wykazanych pozycjach załącznika Nr 1 do projektu
WPF nie o są zgodne z wielkościami ujętymi w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok:


2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,



2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy,



2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne,



7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami
bieżącymi,



9.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy,



9.2.1 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy,



9.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy,



9.4.1 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Skład Orzekający podnosi, że na etapie uchwalania uchwała budżetowa i WPF winny
wykazywać pełną zgodność, a zatem projekty tych uchwał winny być ze sobą zbieżne.
5) W poz. 10.6 „Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań
już zaciągniętych” tj. zaciągniętych do 31 grudnia 2020 r., wykazano w latach 2021–2029 spłaty
rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 11.921.334,00 zł, podczas gdy dług na koniec
2020 r. prognozuje się w wysokości 11.062.834,00 zł. Różnica wynosi 858.500,0 zł i odpowiada
przewidzianej na 2021 rok transzy pożyczki z WFOŚiGW.

Mając na względzie 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.

