Elektronicznie podpisany przez:
Karol Chyra; RIO w Poznaniu
dnia 14 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr SO-0957/42./16/2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 14 grudnia 2020 r.
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo
na lata 2021–2028
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:
Przewodniczący:

Karol Chyra,

Członkowie:

Katarzyna Kosmowska,
Michał Suchanek,

działając na podstawie przepisów art. 13 pkt 3 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. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869,
z późn. zm.), o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo projekcie uchwały w
sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2021–2028, wyraża
opinię pozytywna z uwagami zawartymi w pkt III

Uzasadnienie
I.

1.
2.
3.
4.

5.

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo
został przedłożony tutejszej Izbie w dniu 16 listopada 2020 r.
Wydając niniejszą opinię Skład Orzekający zapoznał się m.in. z następującymi dokumentami:
projektem uchwały budżetowej na 2021 r., uchwałą budżetową na 2020 r. po zmianach,
uchwałami okołobudżetowymi mogącymi mieć wpływ na zadłużenie jednostki,
sprawozdaniami sporządzonymi wg stanu na dzień 30 września 2020 r.
Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zawiera dane wymagane
przepisami art. 226 o finansach publicznych;
Planowane wielkości budżetowe w latach objętych prognozą zapewniają przestrzeganie
zasady, o której mowa w art. 242 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 2021–2028 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 nie wykracza poza
dyspozycję wynikającą z art. 228 ustawy o finansach publicznych;

6.

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazuje zgodność
z projektem uchwały budżetowej w zakresie wymaganym art. 229 ustawy o finansach
publicznych;

III.
Skład Orzekający wskazuje na rozbieżności między danymi zawartymi w projekcie budżetu a
danymi zawartymi w projekcie WPF w niżej wymienionych pozycjach i w tym zakresie
formułuje uwagę.

Budżet

Różnica
(WPF – Budżet)

[zł]

[zł]

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF)
Lp.

Wyszczególnienie

1

2

[zł]
3

4

5

2.1.1

na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

14 428 682,35

14 184 432,55

244 249,80

2.2.1

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

0,00

4 127 515,71

4 127 515,71

9.1

Dochody bieżące na programy, projekty lub

395 627,76

295 547,76

100 080,00

395 627,76

295 547,76

100 080,00

0,00

950 000,00

950 000,00

0,00

950 000,00

950 000,00

zadania finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
9.1.1

Dotacje i środki o charakterze bieżącym na
realizację programu, projektu lub zadania
finansowanego

z

udziałem

środków,

o

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w
tym:
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,
w tym:

9.2.1.1

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

0,00

950 000,00

950 000,00

9.4.1

Wydatki majątkowe na programy, projekty

0,00

1 194 000,00

1 194 000,00

0,00

950 000,00

950 000,00

lub zadania finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy,
w tym:
9.4.1.1

finansowane środkami określonymi w art. 5
ust. 1 pkt 2 ustawy
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Mając powyższe na względzie Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.
Przewodniczący
Składu Orzekającego
Karol Chyra
Pouczenie:

Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale służy odwołanie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, w terminie 14 dni od dnia
doręczenia niniejszej uchwały.
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