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Uchwała Nr SO-20/0957/134/2021
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 7 grudnia 2021 r.
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Suchy Las
na lata 2022–2035
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, wyznaczony
zarządzeniem Nr 16/2021 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia
1 kwietnia 2021 r. (ze zm.), w osobach:
Przewodniczący:
Członkowie:

Michał Suchanek
Karol Chyra,
Aldona Pruska,

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 2021 r. poz. 305,
z późn. zm.), o przedłożonym przez Wójta Gminy Suchy Las projekcie uchwały w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchy Las na lata 2022–2035, wyraża
opinię pozytywną.
Uzasadnienie
I.

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022–2035 Gminy
Suchy Las został przedłożony tutejszej Izbie w dniu 10 listopada 2021 r.
Wydając niniejszą opinię Skład Orzekający zapoznał się m.in. z następującymi dokumentami
będącymi w posiadaniu Izby, tj.: projektem uchwały budżetowej na 2022 r., uchwałami
okołobudżetowymi mogącymi mieć wpływ na zadłużenie jednostki, sprawozdaniami
budżetowymi sporządzonymi wg stanu na dzień 30 września 2021 r. oraz uchwałą budżetową
na 2021 r.

1.

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zawiera dane wymagane
przepisami art. 226 ustawy o finansach publicznych.
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.
Z projektu wynika, że prognoza kwoty długu sporządzona jest na okres na który zaciągnięto
zobowiązania, co wyczerpuje dyspozycje art. 227 ustawy o finansach publicznych.
Zakres przewidzianych dla organu wykonawczego upoważnień nie wykracza poza
dyspozycję wynikającą z art. 228 ustawy o finansach publicznych.
Z przedstawionej prognozy kwoty długu wynika, że w latach 2022–2035 zostanie zachowana
relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

2.

3.
4.
5.

6.

Działając na podstawie art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1927) organ wykonawczy (Wójt Gminy Suchy Las) postanowił (co wynika
z załączonych do projektu uchwały objaśnień), że na lata 2022-2025 relacja łącznej kwoty
przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1
ustawy o finansach publicznych, do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może
przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów
bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki
bieżące do dochodów bieżących budżetu.
W objaśnienia przyjętych wartości dołączonych do projektu uchwały zawarto wyliczenie
wskaźnika z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Przedmiotowy projekt nie zawiera
danych historycznych potrzebnych do wyliczenia relacji.
Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazuje zgodność
z projektem uchwały budżetowej w zakresie wymaganym art. 229 ustawy o finansach
publicznych.
W ocenie Składu Orzekającego dane zawarte w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej oraz projekcie uchwały budżetowej na następny rok budżetowy powinny
być zgodne w pełnym zakresie. Przedłożone projekty dla roku 2022 wykazują różne kwoty
w następujących przypadkach, które prezentuje tabela poniżej.

Lp.

Wyszczególnienie

[zł]

Budżet
(projekt)
[zł]

1

2

3

4

Wieloletnia Prognoza Finansowa (projekt)

9.4

9.4.1

7.

8.

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

Różnica
(WPF – Budżet)
[zł]
5

20.000,00

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

20.000,00

W załączniku nr 2 do projektu uchwały zaplanowano przedsięwzięcie pn.: „Realizacja
Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2019-2025-rewitalizacja obszarów gminy Suchy
Las- tereny sportowo-rekreacyjne”, które zostało wykazane w części 1.1.2, dotyczącym
wydatków majątkowych 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 o
finansach publicznych; Natomiast z załącznika nr 3 do projektu uchwały budżetowej wynika,
że ww. zadanie zaplanowano w dz. 900, rozdz. 90095 § 605 – „Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych” z czwartą cyfrą paragrafu „0”.
Zatem dla ww. przedsięwzięć w projekcie budżetu wskazano finansowanie wydatków ze
środków własnych, a w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
wskazano, że przedsięwzięcia będą finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej lub innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających
zwrotowi.
Dla niżej wymienionych przedsięwzięć, według ostatniej zmiany uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2021–2031, limit wydatków na
2022 r. jest większy od 0,00 zł. Jednakże niżej wskazane przedsięwzięcia nie zostały
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uwzględnione w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata
2022–2035:
 „Dzierzawa samochodu służbowego”,
 „Nasadzenia i pielegnacja zieleni”,
 „Paszportyzacja sieci teleinformatycznej na terenie Gminy Suchy Las”,
 „Budowa ulic w Złotnikach II - Okrężna, Graniczna, Prosta, Miła, Działkowa, Żukowa,
Cicha”,
 „Budowa ulic w Złotnikach III - Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowicka”.
Zgodnie z art. 231 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zmiana kwot wydatków na realizację
przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki
samorządu terytorialnego (uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej),
zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia.
Przewodniczący
Składu Orzekającego

/-/ Michał Suchanek

Pouczenie:

Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale służy odwołanie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, w terminie 14 dni od dnia
doręczenia niniejszej uchwały.
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