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Uchwała SO. – 0957/11/7/Ko/2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 30 listopada 2020 r.
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupcy
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
zm.), 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 Burmistrza Miasta Słupcy projekcie wieloletniej prognozy finansowej
na lata 2021-2037
opinię pozytywną.
Uzasadnienie
I. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2037 Miasta Słupcy
został przedłożony tutejszej Izbie w dniu 12 listopada 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., 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 Miasta.
Planowane wielkości budżetowe w latach objętych prognozą zapewniają przestrzeganie zasady,
o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych.
2. 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. Prognozowany dług na koniec 2021 roku wyniesie
18.902.321,00 zł
3. Na podstawie prognozy kwoty długu ustalono, że w latach 2021 – 2037 zostanie zachowana
relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
4. Projekt uchwały w sprawie WPF wykazuje zgodność z projektem uchwały budżetowej
w zakresie wymaganym art. 229 ustawy o finansach publicznych.
III.

Skład Orzekający opiniując projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej stwierdził, że:

1) w poz. 10.6 „Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań
już zaciągniętych” tj. zaciągniętych do 31 grudnia 2020 r., wykazano w latach 2021–2037
spłaty rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 17.736.018,00 zł. Natomiast dług na
koniec 2020 r. prognozuje się w wysokości 17.736.048,00 zł (różnica 30,00 zł).
2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na
rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi
finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi
w odrębnych ustawach (§ 905) w kwocie 719.023,00 zł wykazano w projekcie WPF w poz.
4.3 „Wolne środki….”. Skład Orzekający wskazuje, że stosownie do rozporządzenia Ministra
Finansów w dniu 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki
samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92, z późn. zm.), we wzorze załącznika Nr 1
określono obowiązek podania m.in. przychodów budżetu (poz. od 4 do 4.5). Wg. metodologii
opracowania WPF, środki sklasyfikowane w § 905 winny zostać wykazane w poz. 4.2
„Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych”. W wymienionej pozycji należy ująć środki pieniężne
znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z
niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy (należy tu
wykazywać wyłącznie przychody klasyfikowane w paragrafach: 905, 906 oraz 957).
Natomiast w poz. 4.3 należy wykazywać przychody klasyfikowane w paragrafie 950.
3) W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wykazano dla zadania
wyszczególnionego w poz. 1.3.1.2. „Prowadzenie audytu wewnętrznego (…)” jako jednostkę
odpowiedzialną lub koordynującą „Słupcę”, zamiast „Urząd Miasta w Słupcy”.
4) wystąpiły różnice między projektem WPF, a projektem Budżetu w pozycjach:
Wyszczególnienie
2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w
art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:

WPF

Budżet

2021

2021

WPF - Budżet

27 829 010,26

27 567 810,00

261 200,26

0,00

2 340 000,00

-2 340 000,00

2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i
zakupy inwestycyjne
4.2. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:
4.3.Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6
ustawy, w tym:
9.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
9.3.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1
pkt 2 ustawy

0,00

410 000,00

-410 000,00

0,00

719 023,00

-719 023,00

719 023,00

0,00

719 023,00

392 268,85

354 350,76

37 918,09

392 268,85

354 350,76

37 918,09

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.

