Elektronicznie podpisany przez:
Małgorzata Okrent; RIO
dnia 15 grudnia 2020 r.

Uchwała SO–0957/56/10/Ln/2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 11 grudnia 2020 roku
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pępowo
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:

Małgorzata Okrent

Członkowie:

Zdzisław Drost
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 Wójta Gminy Pępowo projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata
2021 - 2030
opinię pozytywną z uwagą
UZASADNIENIE
I.
Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2030 Gminy Pępowo został
przedłożony tutejszej Izbie drogą elektroniczną 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, uchwałami okołobudżetowymi
mogącymi mieć wpływ na zadłużenie Jednostki, sprawozdaniami budżetowymi sporządzonymi wg
stanu na dzień 30.09.2020 roku oraz uchwałą budżetową na 2020 rok i Wieloletnią Prognozą Finansową
na lata 2020 - 2030.
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 Gminy.
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 prognoza kwoty długu sporządzona jest na okres, na który zaciągnięto oraz
planuje się zaciągnąć zobowiązania, co wyczerpuje dyspozycje art. 227 ustawy o finansach
publicznych. Szacowany dług na dzień 31.12.2021 r. wyniesie 6.325.132,94 zł.
4. W okresie objętym prognozą tj. w latach 2021-2030 zachowana zostaje relacja wynikająca z art.
243 ustawy o finansach publicznych obliczona w oparciu o plan trzeciego kwartału roku
poprzedzającego rok budżetowy.
5. Projekt uchwały w sprawie WPF wykazuje zgodność z projektem uchwały budżetowej w zakresie
wymaganym art. 229 ustawy o finansach publicznych oraz w zakresie pozostałych danych
dotyczących roku 2021.
III.
Skład Orzekający stwierdził następujące nieprawidłowości:
1. W podstawie prawnej projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wskazano
tylko przepis art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 869, z późn. zm.), z którego wynika, że uchwałę w sprawie WPF organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego podejmuje nie później niż uchwałę budżetową. Skład Orzekający
wskazuje, by podstawę prawną uzupełnić o następujące artykuły ustawy o finansach publicznych:
226, 227 oraz 228.
2. W ocenie Składu Orzekającego zawarte w postanowieniu § 3 ust. 2, zdanie drugie, upoważnienie
o treści „W zakresie umów określonych w ust. 1 przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów,
z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt
2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych” jest zbędne. Ponadto, w objaśnieniach
przyjętych wartości zawarto stwierdzenie „Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi
zadłużenia został uzupełniony o umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu,
pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku).
Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. umów dotyczy zarówno spłaty rat, jak również
wydatków bieżących na ich obsługę (odsetki, prowizje, opłaty)”. Skład Orzekający podnosi, że
analiza przedłożonego projektu uchwały budżetowej wykazała, że w roku budżetowym 2021
Jednostka nie planuje zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych, o których mowa
w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Świadczy o tym
chociażby brak w projekcie uchwały budżetowej postanowień przewidzianych art. 212 ust. 1 pkt
6a (limit zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2
ustawy o finansach publicznych) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1a (upoważnienie dla organu
wykonawczego do zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych, o których mowa
w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych). W takim przypadku przekazanie
upoważnienia, o którym mowa w zdaniu drugim zawartym w § 3 ust. 2 projektu uchwały w sprawie
WPF nie jest możliwe. Rada zatem nie powinna stwarzać Wójtowi możliwości udzielania takiego
upoważnienia.
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3. Porównanie „Wykazów przedsięwzięć” z projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej z ostatnią
zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej (uchwała Nr XXI/163/2020 z dnia 10 listopada 2020 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pępowo na lata 2020-2030) wykazało,
że w projekcie WPF „Wykaz przedsięwzięć” obejmuje 3 zadania bieżące, których okres realizacji
zaczyna się w 2020 roku, a nie zostały ujęte w załączniku Nr 2 do wymienionej uchwały. Poza
wskazanymi przedsięwzięciami bieżącymi „Wykaz przedsięwzięć” do projektu nie zawiera innych
zadań.
Mając powyższe na względzie Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.

Przewodnicząca
Składu Orzekającego
Małgorzata Okrent

Pouczenie:

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

3

