
Uchwała Nr So_0957 l8l 12tLnl2012

Składu orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej w Poznaniu

dnia 26 listopada 2012 roku

w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Poniec.

Skład Orzekający Regionalnej lzby obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony Zarządzeniem Nr

IIlŻ009 Prezesa Regionalnej Izby obrachunkowej w Poznaniu z dnia 6 lipca Ż009 r. ze zm. w osobach:

Przewod nicząca: Danuta Szczepariska

Członkowie: Beata Rodewald-Łaszkowska

Zdzisła:w Drost

działając na podstawie art. 13 pkt. 12 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia7 paździe-rnika 199Ż r. o regionalnych

izbach obrachunkowych (Dz. U. z2012 r., poz. 1113 ) wyraŻa o przedłozonym przez Burmistrza Gminy

Poniec projekcie wieloletniej prognory ftnansowej nalata2013 _Ż032

opinię poryĘwnązzastrzeżeniem jak w pkt. III.

UZASADNIENIE

I.

Projekt uchwĄ w sprawie więloletniej prognozy finansowej na lata20l3 -Ż032 Gminy Poniec

został przedłoŻony tutejszej Izbie dniu 1 3 listopada 2012 r.

Wydając niniejszą opinię Skład Orzekający zapoznał się min. z następującymi dokumentami będącymi w

posiadaniu lzby: projektem uchwĄ budzetowej na 2013 r.' uchwałami okołobudzeto\Yymi mogącymi

mię wpĘw na zadłuŻenie jednostki, sprawozdaniami budzetowymi sporządzonymi *g stanu na dzieil

3I.12.2011 i 30.09.20IŻ r.

il.
1.1. Projekt uchwĄ W Sprawie WPF zawiera dane wymagane przepisami art.226 ustawy o finansach

publicznych. Przyjęte w projekcie wartości oraz ich objaśnienia uprawdopodabniEąrealizm wieloletniej

prognory finansowej Gminy.

1.2. Planowane wielkości budzętowe w latach objętych prognozą zapewnia1ą przestrzeganie zasady, o

kt rej mowa w art. Ż42 ustawy o finansach publicznych.

2.I. Z projektu wynika, że okres objęfy WPF odpowiada okresowi na jaki przyjęto limity wydatk w na

realizację ujętych w prognozie przedsięwzię ' a prognoza kwoty dfugu sporządzona jest na okres na

kt ry zacirynięto oraz planuje się zaciągnąć, zobowiązania. co wyczerpuje dyspozycj e art. 227 ustawy o

finansach publicznych.

Z.Z.Napodstawię prognozy kwoty długu ustalono, co następuje:



w roku Ż0I3 nie zostanie przekroczony wskaźnik spłaty zobowiązari (15 % dochod w) oraz

wskaźnik zadŁuŻeniajednostki (60 % dochod w)' o kt rych mowa odpowiednio w art. 169 ust. 1 i

ust.3 iart.170ust. 1iust.3 ustawy zdnia3Oczerwca2005 r.ofinansachpublicznych(kt reto

przepisy mają zastosowanie do 3I.12.2013 r. na podstawie art. 85 pkt 3 ustawy z dnia27 sierpnia

2009 r. _Przepisy wprowadza1ące ustawę o finansach publicznych)

w roku ŻaI4 i w latach następnych zostanie zachowana relacja, o kt rej mowa w art. 243

ustawy z dniaL7 sierpniaŻ}}9 r. o finansach publicznych

3. Zakres przewidzianych dla organu wykonawczęgo upowaznieri nie wykracza poza dyspozycję

wynikającąz art.228 ustawy o finansach publicznych.

4. Projekt uchwĄ w Sprawie WPF wykazuje zgodnoś z projektem uchwaĘ budŻetowej w zakresie

wymaganym art. ŻŻ9 ustavły o finansach publicznych.

ilr.
Skład orzekający formułuje następujące uwagi odnośnie przedłozonego projektu:

l. W nazwie załącznika nr 3 wpisano ,,Wykaz przedsięwzię do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Poniec na lata 2013 - Ż03Ż" natomiast Przedsięwzięcia zawarte w w/w załączniku obejmują

okres od roku 2013 doŻ0Ż3.

2. Pomiędzy załącznikiem o przedsięwzięciach do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej, a zał. nr

4 ',Wykaz przedsięwzię do WPF'' do uchwały XXIlI74l2012 Rady Miejskiej z dnia 28 września

2012 r., wystąpiĘ rozbiezności i tak:

w zadaniu ,,Budowa hali widowiskowo sportowej w Poniecu rozw j kultury firycznej

stwięrdzono n/w rozbieżności :

Okres realizacji Limit 2013 Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016

Projekt WPF Ż005-Ż0l7 200.000 1.s00.000 2.000.000 1.1s0.000

Uchwała Nr XXI/I 7 4l20I2 2005-20t4 2.450.000 2.4s0.000 0 0

Ponadto wlw zadanie ma by realizowane do roku 2011 natomiast WPF nie przewiduje planu

wydatk wwtymroku.

w zadaniu ,,Budowakanalizacji sanitarnej przykanalikami we wsiach Łęka Wielka, ŁękaMała,

Bogdanki i Kopanie'' stwierdzono nlw rczbieżności:

Okres
realizacii

Limit Ż0\3 Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017

Projekt WPF 20tt-2017 0 0 0 1.500.000 1.s00.000

Uchwała Nr
XXI|174l20lŻ

2011-2016 0 0 1.500.000 1.500.000 0



w zadaniu ,,Budowa trasy turystycznej Poniec _ Janiszewo _ poprawa atrakcyjności furysĘcznej

gminy'' stwierdzono n/w rozbięzności:

ł'ączne nakłady fi nans owe Limit 2013

Projekt WPF 735.000 700.000

Uchwała Nr XXI/l 7 41201Ż 785.000 750.000

w zadaniu ,,odnowa i nadanię nowych funkcji zdekapitalizowanym budynkom poszpitalnym

poprzęz stworzenię Przedszkola Samorządowego w Poniecu - poprawa sytuacji w zakresie

wychowania przedszkolnego stwierdzono n/w rozbieżności:

Limit 2013 Limit 2014

Projekt WPF 1.000.000 2.400.000

Uchwała Nr XXI/I 7 412012 1.900.000 1.s00.000

w zadaniu ,,Przebudowa nawierzchni Rynku w Poniecu - poprawa stanu dr g gminnych"

stwierdzono n/w rozbieżności:

Okres realizacji Łączr'e nakłady
finansowe

Limit 2013 Limit 2014 Limit 2015

Projekt WPF 201t-2015 1.3 ry:000 300.000 300.000 643.000

Uchwała Nr
xxvt74l20t2 20tt-2013 r.9s2.806 1.845.806 0 0

Jak z powyzszęgo wynika, w załączniku nr 3 do projektu uchwaĘ w sprawie wPF zaplanowano

przedsięwzięcia, kt rych kwoty limitow wydatk w w poszczęg lnych latach nie pokrywają się Z

uchwałą WPF naŻ0l2 rok.

Skład orzekający pragnie nvrocic uwagę' iz podstawą do opracowania przez organ wykonawczy nowej

prognozy winny być dane wynikające z obowiązującej wPF. Zgodnie z art. Ż31 ust. 1 ustawy o

finansach publicznych zmiana kwot wydatk w na realizację przedsięwzię moŻę nastąpi w wyniku

podjęcia uchwĄ organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnęgo' zmieniającej zakres

wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia. objaśnienia przyjętych wartości nie

informuj ą o pr ry czynach wystąp ienia powy Ższy ch rozb i ezno ś ci.

Mając powyzsze nawzględzie Skład orzekający postanowił jak w sentencji.

Pouczenie: od opinii zawartej w niniejszej uchwale słuzy odwołanie do składu Kolegium Regionalnej Izhy
obrachunkowej w Poznaniu w tęrminię 14 dni od daty doręczeniauchwaĘ.

Danuta Szczepariska


