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Uchwała SO – 0957/49 /7/KO/2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Gnieźnieńskiego
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: Renata Konowałek,
Członkowie:
Zofia Ligocka,
Leszek Maciejewski,
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 Przewodniczącego Zarządu projekcie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2021-2031
opinię pozytywną.
Uzasadnienie
I. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata
2021 – 2031 został przedłożony tutejszej Izbie w dniu 11 grudnia 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 sporządzonymi
wg. stanu na dzień 30.09.2020 r. oraz uchwałą budżetową na 2020 r.
II. 1. Projekt uchwały w sprawie WPF zawiera dane wymagane przepisami art. 226. Przyjęte
w projekcie wartości oraz ich objaśnienia uprawdopodabniają realizm wieloletniej prognozy
finansowej Powiatu.
2. Planowane wielkości budżetowe w latach objętych prognozą zapewniają przestrzeganie
zasady, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych – planowane wydatki bieżące
są niższe niż planowane dochody bieżące.
3. 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 dyspozycje
art. 227 ustawy o finansach publicznych.
4. Prognozowana kwota długu na koniec 2021 roku wyniesie 22.300.000 zł i zostanie spłacona do
końca 2031 roku. Na podstawie prognozy kwoty długu ustalono, że w latach 2021 – 2031
zostanie zachowana relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.
5. Zakres przewidzianych dla organu wykonawczego upoważnień nie wykracza poza dyspozycję
wynikającą z art. 228 ustawy o finansach publicznych.

6. Projekt uchwały w sprawie WPF wykazuje zgodność z projektem uchwały budżetowej w
zakresie wymaganym art. 229 ustawy o finansach publicznych w zakresie danych dotyczących
roku 2021.
7. Przedsięwzięcia wykazane w załączniku nr 2 do projektu WPF wskazują na ciągłość
przedsięwzięć ujętych w uchwale Nr XXXIII/196/2020 z 26.11.2020 r. w sprawie zm. WPF.
Dla 1 przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2162P Witkowo – Malenin…”
dokonano zmiany kwoty łącznych nakładów, limitu wydatków i zobowiązań oraz do nazwy
dopisano „z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych”. W załączonych do projektu
objaśnieniach na stronie 34 zapiano: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2162P Witkowo Malenin - z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych (dostosowane zostały wartości
do planowanego zakresu prac w poszczególnych latach, jak również została zmieniona nazwa
zadania. Skorygowanie w/w projektu w Uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2020-2031 zostanie dokonane przy zmianie w/w uchwały,
którą Rada Powiatu Gnieźnieńskiego będzie podejmowała najbliższym terminie)”.
III. Skład Orzekający stwierdził następujące uchybienia w przedłożonym projekcie WPF:
Na podstawie analizy danych zamieszczonych w załączniku nr 2 do projektu uchwały
w sprawie WPF ustalono, iż przedsięwzięcie pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych
wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne
umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci
wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" ujęte zostało
w załączniku Nr 2 w części 1.3.2, tj. w części „Wydatki na programy, projekty lub zadania
pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2.) z tego: wydatki majątkowe”.
Jest to projekt realizowany w ramach WSPO na lata 2014-2021, w którym Powiat Gnieźnieński
jest Partnerem. Środki stanowią wkład własny Partnera przekazywany na rzecz Partnera
Wiodącego w formie dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki przekazywane są na
podstawie porozumienia nr DZ-I/63/2017 z dnia 21.12.2017 w sprawie udzielenia dotacji
celowej dla Województwa Wielkopolskiego”).
Z analizy projektów WPF pozostałych jednostek samorządu terytorialnego prowadzących ZOZ
wynika, że ww. zadanie ujęte jest w zał. Nr 2 w części 1.1.2 „Wydatki na programy, projekty
lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych z tego : wydatki
majątkowe”. Skład Orzekający sugeruje rozważenie ewentualnego przeniesienie
przedsięwzięcia pomiędzy wskazanymi wyżej częściami załącznika nr 2.
Mając powyższe na względzie Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.
Przewodnicząca
Składu Orzekającego
Renata Konowałek
Pouczenie: Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Izby
w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

