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Uchwała Nr SO-0957/36/20/2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 11 grudnia 2020 r.
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Suchy Las
na lata 2021–2031
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:
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 2019 r. poz. 869,
z późn. zm.), o przedłożonym przez Wójta Gminy Suchy Las projekcie uchwały w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchy Las na lata 2021–2031 wyraża
opinię pozytywną.
Uzasadnienie
I.

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021–2031 Gminy
Suchy Las został przedłożony tutejszej Izbie w dniu 12 listopada 2020 r., tj. w terminie
wymaganym art. 238 ust. 1 w zw. z art. 230 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
Wydając niniejszą opinię Skład Orzekający zapoznał się m.in. z następującymi dokumentami
będącymi w posiadaniu Izby, tj.: projektem uchwały budżetowej na 2021 r., uchwałami
okołobudżetowymi mogącymi mieć wpływ na zadłużenie jednostki, sprawozdaniami
budżetowymi sporządzonymi wg stanu na dzień 30 września 2020 r. oraz uchwałą budżetową
na 2020 r.

W wyniku analizy ww. projektu Skład Orzekający stwierdził, co następuje.
1. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 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 wydatki
bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące.
3. Z projektu wynika, że prognoza kwoty długu sporządzona jest na okres na który zaciągnięto
zobowiązania, co wyczerpuje dyspozycje art. 227 ustawy o finansach publicznych.
4. Zakres przewidzianych dla organu wykonawczego upoważnień nie wykracza poza
dyspozycję wynikającą z art. 228 ustawy o finansach publicznych.

5.
6.

Z przedstawionej prognozy kwoty długu wynika, że w latach 2020–2030 zostanie zachowana
relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.
Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazuje zgodność
z projektem uchwały budżetowej w zakresie wymaganym art. 229 ustawy o finansach
publicznych.

II. Skład Orzekający wskazuje, że:
1. Dane zawarte w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz
projekcie uchwały budżetowej powinny być zgodne w pełnym zakresie. Przedłożone projekty
dla roku 2021 wykazują różne kwoty w następujących przypadkach, które prezentuje tabela
poniżej.
Lp.

Wyszczególnienie

[zł]

Budżet
(projekt)
[zł]

1

2

3

4

Wieloletnia Prognoza Finansowa (projekt)

2.1.2

5.1

9.4

9.4.1

10.7.2.1

2.

Wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia
i składki od nich naliczane
Spłaty rat kapitałowych kredytów
i pożyczek oraz wykup papierów
wartościowych, w tym: 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 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:
Wydatki zmniejszające dług, w tym: spłata
zobowiązań zaliczanych do tytułu
dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:
zobowiązań zaciągniętych po dniu 1
stycznia 2019 r. ,w tym:

Różnica
(WPF – Budżet)
[zł]
5

41.773.990,44

41 774.010,44

-20,00

8.102.904,72

6.001.904,72

2.101.000,00

1.575.000,00

35.000,00

1.540.000,00

1.575.000,00

35.000,00

1.540.000,00

1.010.782,30

2.582.705,95

- 1.571.923,65

W załączniku nr 2 do projektu zaplanowano następujące przedsięwzięcia pn.: „Rewitalizacja
stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Pila wraz z węzłami przesiadkowymi
w m. Golęczewo, Chludowo”, 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. 600, rozdz. 60016 § 605 – „Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych” wyłącznie 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.
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3.

Niżej wymienione przedsięwzięcia nie zostały zawarte w projekcie uchwały, natomiast limit
wydatków na 2021 r. według ostatniej zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2020–2031 jest większy od 0,00 zł:
 „Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej gminy Suchy Las na lata 2021-2025 sprawne funkcjonowanie jst.”,
 „Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej gminy Suchy Las na lata 2021-2025 sprawne funkcjonowanie jst.”,
 „Świadczenie usług sprzątania - Sprawne funkcjonowanie jst.”,
 „Budowa drogi węzeł Złotkowo”,
 „Budowa ulicy wraz z odwodnieniem w jelonku dz. 219/7 - Poprawa infrastruktury na
terenie Gminy Suchy Las”.
Mając powyższe na względzie Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.
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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