Elektronicznie podpisany przez:
Zbigniew Czołnik; RIO w Poznaniu
dnia 10 grudnia 2020 r.
Uchwała Nr SO – 0957/34/1/Ka/2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 10 grudnia 2020 roku

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Baranów na lata 2021 – 2026
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:
Małgorzata Łuczak
Jolanta Nowak
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 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 Baranów projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Baranów na lata 2021 - 2026
opinię pozytywną
z uwagami określonymi w pkt III uzasadnienia.

UZASADNIENIE
I.
1. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2021– 2026
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, uchwałą w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2026.
II.
1. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zawiera dane wymagane przepisem
art. 226 ustawy 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 uchwały wynika, iż:
-

okres objęty wieloletnią prognozą finansową spełnia w wymogi określone w art. 227 ust.
1 ustawy o finansach publicznych

-

prognoza kwoty długu sporządzona jest na okres, na który planuje się zaciągnąć
zobowiązania, co wyczerpuje dyspozycje art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

4. Na podstawie prognozy kwoty długu ustalono, że w latach 2021 - 2026 zostanie zachowana relacja,
o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

5, Załącznik nr 2 obejmujący „Wykaz przedsięwzięć” obejmuje dane wymagane przepisem art.
226 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych.(patrz pkt III.3).

6. Zakres przewidzianych dla organu wykonawczego upoważnień nie wykracza poza dyspozycję
wynikającą z art. 228 ustawy o finansach publicznych.
7. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazuje zgodność z projektem uchwały
budżetowej na 2021 rok w zakresie wymaganym art. 229 ustawy o finansach publicznych.
III.
Skład Orzekający w odniesieniu do przedłożonego projektu wnosi następujące uwagi:
1. Wystąpiły rozbieżności pomiędzy projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej a projektem
uchwały budżetowej, a mianowicie w załączniku Nr 1 we wskazanych niżej pozycjach wystąpiły
rozbieżności:


w pozycji 1.2.2 – dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
wykazano dochody w kwocie 4.870.084,00 zł. Natomiast z załącznika o dochodach do projektu
uchwały budżetowej wynika kwota 4.865.084,79 zł,



w pozycji 2.1.1 – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykazano wydatki w
kwocie 16.332.779,00 zł. Natomiast z załącznika o wydatkach do projektu uchwały budżetowej
wynika kwota 15.583.890,16 zł,

 w pozycji 2.2.1.1 – wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
wykazano wydatki w kwocie 2.700.000 zł. Natomiast z projektu uchwały budżetowej wynika
kwota 100.000 zł.
Skład Orzekający wskazuje, iż na etapie uchwalania wieloletniej prognozy finansowej jej wielkości
odnoszące się do roku 2021 winny wykazywać całkowitą zgodność z wielkościami ustalonymi w
uchwale budżetowej.
2. W tytule uchwały błędnie podano pierwszy rok prognozy, tj. rok 2020, zamiast 2021.
3. Z analizy załącznika Nr 2 wynika, iż kwoty limitów wydatków przewidziane na rok 2021 dla
niektórych przedsięwzięć różnią się od limitów wydatków zaplanowanych na te przedsięwzięcia na
rok 2021 w obowiązującej obecnie wieloletniej prognozie finansowej. W objaśnieniach przyjętych
wartości Wójt poinformował, że przedsięwzięcia kontynuowane w obecnej uchwale w spr.
Wieloletniej Prognozy Finansowej zostaną dostosowane do projektu na najbliższej sesji Rady
Gminy
4. Nadto w § 4 projektu uchwały należy poprawnie wskazać, iż traci moc uchwała w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2026, a nie jak błędnie postanowiono
na lata 2019 – 2026.
Mając powyższe na uwadze Skład Orzekający wyraził opinie jak w sentencji niniejszej uchwały.

Przewodniczący
Składu Orzekającego
Zbigniew Czołnik

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

