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dnia 27 listopada 2020 r.

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 26 listopada 2020 roku
w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Turku na lata
2021-2032.
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony
Zarządzeniem Nr 27/2020 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia
1 października 2020 roku ze zmianami 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 Turku projekcie wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2021-2032
o p i n i ę pozytywną.
Uzasadnienie
Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (WPF) na lata 2021 – 2032
Miasta Turku został przesłany elektronicznie tutejszej Izbie w dniu 13 listopada 2020 roku.
Wydając niniejszą opinię Skład Orzekający zapoznał się z następującymi dokumentami będącymi
w posiadaniu Izby: uchwałą budżetową na 2020 r., projektem uchwały budżetowej na 2021 r.,
uchwałami okołobudżetowymi mającymi wpływ na zadłużenie jednostki, sprawozdaniami
budżetowymi sporządzonymi wg stanu na dzień 31.12.2019 r. i 30.09.2020 r.
1. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zawiera dane wymagane
przepisami art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Przyjęte w
projekcie wartości oraz ich objaśnienia uprawdopodabniają realizm prognozy.
Planowane wielkości budżetowe w latach objętych prognozą zapewniają przestrzeganie
zasady, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych.
2. W projektowanym wykazie planowanych przedsięwzięć wieloletnich przewiduje się
kontynuację wszystkich zadań zaplanowanych w aktualnie obowiązującej wieloletniej
prognozie finansowej wykraczających poza 2020 rok, przy czym wprowadzono zmiany
w wybranych przedsięwzięciach („Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do
cyfrowych usług publicznych wraz z ich automatyzacją w Gminie Miejskiej Turek - Rozbudowa
dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych”, „Pomysłowa.
Atrakcyjna. Różnorodna. Kompleksowa – Rewitalizacja Parku Miejskiego, narzędziem
integracji i aktywizacji mieszkańców Turku - Rewitalizacja parku miejskiego”, „Ubezpieczenia
majątkowe, OC i NNW dla Gminy Miejskiej Turek i jej jednostek organizacyjnych Ubezpieczenie majątku oraz ubezpieczenia OC i NNW dla Gminy Miejskiej Turek i jej
jednostek organizacyjnych”, „Utrzymanie Parku Tura 2020-2022 - Utrzymanie zieleni”,
„Stypendia za wyniki w nauce 2020-2021 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze

motywacyjnym”, „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Turku dla obszaru w rejonie ul. Przemysłowej, ul. Górniczej oraz granicy miasta - Zmiana
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”, „Przebudowa i zmiana sposobu
użytkowania budynku użyteczności publicznej w celu jego przeznaczenia na dwulokalowy
budynek mieszkalny jednorodzinny w Turku przy ul. Matejki 1 - Zmiana sposobu użytkowania
budynku przy ul. Matejki 1”) w zakresie ogólnej kwoty nakładów i limitów wydatków, a nie
poinformowano o proponowanych zmianach w objaśnieniach do projektu WPF oraz nie
podano jakie są przyczyny projektowania tych zmian. Ponadto zaplanowano w części 1.3.2
nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej Św. Floriana o budowę chodnika wraz z
kanalizacją deszczową - Przebudowa drogi gminnej” z okresem realizacji 2021-2022.
3. Z projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że prognoza kwoty długu sporządzona
jest na lata 2021-2029, czyli na okres na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć
zobowiązania, co wyczerpuje dyspozycję art. 227 ustawy o finansach publicznych. Dług
wyliczony w oparciu o uchwały wyniesie na koniec 2020 roku 24.949.816,20 zł i po
uwzględnieniu zaplanowanych w 2021 roku przychodów z emisji obligacji w wysokości
6.400.000 zł i rozchodów z tytułu spłacanych kredytów i pożyczek w wysokości 305.029,80 zł
oraz rozchodów z tytułu wykupu obligacji w kwocie 4.000.000 zł dług na koniec 2021 roku
wyniesie 27.044.786,40 zł. Dług prognozowany w WPF na koniec 2021 roku jest zgodny
z dokumentami Miasta posiadanymi w Izbie na dzień wydawania opinii.
4. Na podstawie prognozy kwoty długu ustalono, że w roku 2021 i latach następnych zostanie
zachowana relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych.
5. 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.
6. Skład Orzekający opiniując projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej stwierdził, że:
1) W załączniku Nr 1 do projektu WPF wykazano w roku 2021 poz. 2.2.1 „Inwestycje
i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy” w tym: poz. 2.2.1.1
„wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne” odpowiednio w
kwotach 13.557.801 zł i 700.000 zł, a z załącznika Nr 2 do projektu uchwały budżetowej
wynikają kwoty wyższe i wynoszą odpowiednio 14.257.801 zł i 780.000 zł.
2) Dla 2022 roku w poz. 3 /wynik budżetu/ wykazano nadwyżkę w kwocie 1.814.928,80 zł, a
w poz. 3.1. /Kwota prognozowanej nadwyżki przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i
wykup papierów wartościowych/ wykazano kwotę 1.814.028,80 zł, co oznacza, że nie cała
nadwyżką zostanie przeznaczona na spłatę zadłużenia. W przypadku gdy poz. 3 jest większa
od kwoty wykazanej w poz. 3.1, to różnica musi być wyjaśniona w objaśnieniach
(załączone do projektu objaśnienia nie wyjaśniają przyczyn tego stanu rzeczy. Jednakże
inne pozycja projektu WPF (poz. 4 i poz. 5) wskazują, że cała nadwyżka zostanie w 2022
roku przeznaczona na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych.
3) W postanowieniu § 5 projektu uchwały postanowiono o utracie mocy uchwały Nr
XVI/117/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku 2020-2032 lecz pominięto konieczność
objęcia wspomnianą regulacją również zmian wprowadzonych do tej uchwały w trakcie
2020 roku.
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.

