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Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 27 listopada 2020 roku

w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Międzygminnego Związku
Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony Zarządzeniem Nr 27/2020
Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1 października 2020 r. ze zmianami w osobach:
Przewodniczący:

Zdzisław Drost

Członkowie:

Beata Rodewald-Łaszkowska
Małgorzata Okrent

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 ze zmianami), po rozpoznaniu wyraża o przedłożonym przez
Przewodniczącego Zarządu Związku projekcie wieloletniej prognozy finansowej Międzygminnego
Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich
opinię pozytywną .
UZASADNIENIE
I.
Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Międzygminnego Związku Wodociągów i
Kanalizacji w Strzelcach Wielkich został przedłożony tutejszej Izbie celem zaopiniowania.
Wydając niniejszą opinię Skład Orzekający zapoznał się m.in. z następującymi dokumentami będącymi w
posiadaniu Izby: projektem uchwały budżetowej na 2021 rok, uchwałami okołobudżetowymi mogącymi mieć
wpływ na zadłużenie Związku, sprawozdaniami budżetowymi sporządzonymi wg stanu na dzień 30.09.2020r.,
uchwałą budżetową na 2020 r. oraz w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz ze zmianami
dokonanymi w ciągu roku budżetowego.
II.
Projekt uchwały w sprawie WPF zawiera część normatywną zawierającą również odesłanie do załącznika, w
którym prezentowane są dane dotyczące: dochodów, wydatków budżetu z wyodrębnieniem dochodów,
wydatków bieżących i majątkowych, wyniku budżetu, przeznaczenia nadwyżki, przychodów i rozchodów
budżetu – zał. Nr 1
Do projektu uchwały załączone zostały objaśnienia przyjętych wartości.

-2III.
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 Związku.
2. Planowane wielkości budżetowe w latach objętych prognozą zapewniają przestrzeganie zasady, o której
mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych. Planowane wydatki bieżące w 2021 roku są niższe od
planowanych dochodów bieżących o kwotę 2.336.800,00 zł.
3. Z projektu wynika, że Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz prognoza kwoty długu sporządzona jest na
okres, na który zaciągnięto zobowiązania (do 2025 roku), co wyczerpuje dyspozycje art. 227 ustawy o
finansach publicznych – okres realizacji przedsięwzięć ujętych w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie
wykracza poza okres spłaty zadłużenia.
4. Na podstawie prognozy kwoty długu ustalono, co następuje:
Według sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań za okres od początku roku do dnia 30 września 2020 r.,
oraz danych przedstawionych w załączniku Nr 1, szacuje się, iż zadłużenie Jednostki na koniec 2021 r.
wyniesie 4.961.578,40 zł (w tym z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 4.221.578,40 zł oraz z tytułu
leasingu operacyjnego w wysokości 740.000,00 zł), co zostało również wykazane w załączniku Nr 1.
W wykazie przedsięwzięć pod poz. 1.3.1.1. ujęto zadanie pn. „Zakup samochodu specjalnego ssącopłuczącego z odzyskiem wody w formie leasingu operacyjnego” z okresem realizacji w latach 2019-2023
oraz z limitem wydatków w poszczególnych latach.
5. Skład Orzekający wskazuje, że w przedłożonych projektach wystąpiła rozbieżność pomiędzy projektem
budżetem a projektem WPF w następującym zakresie:
Lp.

Wyszczególnienie

2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

WPF
5 363 500,00 zł

Budżet

WPF - Budżet

5 446 500,00 zł

83.000,00 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.
6. Przedłożony projekt uchwały w sprawie WPF wykazuje pełną zgodność z projektem uchwały budżetowej
a w szczególności w zakresie wymaganym art. 229 ustawy o finansach publicznych.
Mając na względzie całokształt dokonanych analiz Skład Orzekający orzekł jak w sentencji.
Przewodniczący
Składu Orzekającego
Zdzisław Drost
Pouczenie: Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej uchwały.

