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Uchwała Nr SO-0957/7/9/Ln/2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 23 listopada 2020 roku

w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Śmigiel.
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 Burmistrza Śmigla projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Śmigiel
opinię pozytywną.
UZASADNIENIE
I.
Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Śmigiel 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 r., uchwałami okołobudżetowymi mogącymi
mieć wpływ na zadłużenie gminy, sprawozdaniami budżetowymi sporządzonymi wg stanu na dzień
30.09.2020 r., 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 upoważnienia Burmistrza do
zaciągania zobowiązań oraz część odsyłającą do załączników, w których prezentowane są:
1. dane dotyczące: dochodów, wydatków budżetu z wyodrębnieniem dochodów, wydatków bieżących
i majątkowych, wyniku budżetu, przeznaczenia nadwyżki, przychodów i rozchodów budżetu oraz
informacja o relacji kształtowania się długu oraz o relacji, o której mowa w art. 242 - załącznik Nr 1.
2. dane dotyczące wieloletnich przedsięwzięć finansowych – załącznik Nr 2.
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.
2. Planowane wielkości budżetowe w latach objętych prognozą zapewniają przestrzeganie zasady, o
której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych - planowane na 2021 rok wydatki bieżące są
niższe od planowanych dochodów bieżących o kwotę 1.517.503,54 zł.
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, czyli na lata 2021-2031, co wyczerpuje
dyspozycje art. 227 ustawy o finansach publicznych.
4. Na podstawie prognozy kwoty długu ustalono, że w 2021 roku i w latach na jakie została opracowana
prognoza 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 oraz art. 232 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.
Jednakże Skład Orzekający wskazuje, że w przedłożonym projekcie wystąpiła rozbieżność pomiędzy
załącznikiem nr 1 (przepływy) a projektem uchwały budżetowej na 2021 r. w n/w pozycjach:
Lp.

9.4

Wyszczególnienie

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub
zadania finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

WPF

2 838 950,00

Budżet

2 767 500,00

WPF - Budżet

71 450,00

Należy wskazać, że na etapie uchwalania uchwała budżetowa i WPF winny wykazywać pełną
zgodność, a zatem projekty tych uchwał winny być ze sobą zbieżne.
7. Skład Orzekający wskazuje, że porównanie załącznika dotyczącego wykazu przedsięwzięć do
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2021-2031 (po zmianach wg stanu na
dzień 29.10.2020 r. dokonanych uchwałą Nr XXIV/225/2020 – ostatnia zmiana przed złożeniem
projektu) oraz załącznika Nr 2 do projektu WPF pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wykazało, że
wystąpiły rozbieżności w zakresie limitów wydatków w odniesieniu do zadań poz. 1.3.2.1. pn.:
„Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Śmigiel – poprawa infrastruktury drogowej” .

-3Odnośnie w/w różnic Burmistrz w Objaśnieniach przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy
Finansowej zawarła następującą informację: „Planuje się, że na najbliższej sesji Rady Miejskiej,
umożliwiającej podejmowanie uchwał, zostaną wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Śmigiel na lata 2020-2029 odpowiednie zmiany, mające na celu doprowadzenie do zgodności
obu omawianych dokumentów”.
Mając powyższe na względzie Skład Orzekający postanowił 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.

