
Uchwała Nr So-0957 / 47 / 12 tLnl2016

Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 13 grudnia 2016 roku

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

Skład orzekający Regionalnej lzby obrachunkowej w Poznaniu wzłaczony Zarządzeniem

Nr4/2016 Prezesa Regionalnej Izby obrachunkowej w Poznaniu z dnia28 sĘcznia 2016 roku (zezm.) w

osobach:

Przewodnicząca:

Członkowie:

Danuta Szczepańska

ZdzisŁavł Drost

Małgorzata okrent

dziaŁając na podstawie art. 13 pkt. 12 i art' 19 ust.

izbach obrachunkowych (Dz. U. 22016 r., poz. 56L

Ż009r. o finansach publicznych (Dz.U. zŻ016r. poz'

Poniec projekcie wieloletniej prognozy finansowej na

2 ustawy z dnia 7 puździemika 1992 r. o regionalnych

) w związku z art. Ż30 ust. 3 ustawy z dniaŻ7 sierpnia

1870) wyraża o przedłożonym przez Burmistrza Gminy

lataŻIl1 _Ż032

opinię porytywną z uwagami.

UZASADNIENIE

I.

Projekt uchwĄ w sprawie wieloletniej progno4/ finansowej na lata 2017 _ 2032 Gminy Poniec

zostałprzedłożony tutejszej Izbie dniu 15 listopada 2016 r.

Wydając niniejszą opinię Skład orzekający zapozrlał się m.in. z następującymi dokumentami będącymi w

posiadaniu Izby: projektem uchwĄ budżetowej na 2017 r., uchwałami okołobudżetowymi mogącymi mieó

wpb'w nazadłużenie jednostki, sprawozdaniami budżetowymi sporządzonymi wg stanu na dzien3l.I2.20I5 i

30.09.2016 r.

u.

1.l' Projekt uchwaĘ w sprawie WPF zawiera dane wymagane przepisami art.226 ustawy o finansach

publicznych.

1.2' Planowane wielkości budżetowe w latach objętych prognozą zapewniają przestrzeganie zasady, o któĘ

mowa w art.24}ustawy o finansach publicznych

Ż.1" Z projektu wynika, ze okres objęty WPF odpowiada okresowi na jaki przyjęto limity wydatków na

realizację ujętych w prognozie przedsięwzięó, a prognoza kwoty długu sporządzona jest na okres na który



zaciąBnięto oraz planuje się zaciągnąÓ zobowiązania, co wyczerpuje dyspozycje art.2Ż7 ustavły

publicznych.

2.2. Zahes przewidzianych dla organu wykonawczego upoważnień nie wylłacza poza

o finansach

dyspozycję

wynikającą z art' Ż28 ustawy o finansach publicznych'

3. Projekt uchwały w sprawie WPF wykazttje zgodnośó z projektem uchwĄ budzetowej w zakresie

wymaganym art.229 ustawy o finansach publicmych.

ilL
Skład orzekający na podstawie analizy projektu WPF stwierdza, co następuje:

1' Projekt Wieloletniej Prognory Finansowej Gminy w zał.Nr l przewiduje wyłączenie w zakresie spłaty rat

kapitałowych kredytów ipoĘczek oraz wykupu papierów wartościowych z tego kwoty przypadającYch na

dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 a ustawy, w latach 2017 - Ż0I9 w

łącznej lorocie 260.000 ń. (poz' 5.1.1; 5.1.1.2 - w roku Ż0I7 i 2018 po 100.000 zł, w roku 2019 _ 60.000

zł.) oraz odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązail, o którym mowa w art. ?43

ustawy, ztytułu zobowiązań na wkład krajowy (poz' Ż.L3.I.2 _w roku 2017 - 6.300 zł, w 2018 r. -3.300 zł

i w 2019 r. _ 900 zł) w łącznej kwocie 10.500 zł.

Z objaśnienprzyjęĘch w projekcie wpf wartości nie wynika, kiedy zawarto umowę na dofinansowanie ze

środkóq o którychmowaw art.5 ust. 1pkt2 ustawy o finansach publicznych w rwiązkuzrealizacją
jakiego zadania i wjakim okresię.

Zastosowane w przedmiotowej uchwalę vłyłączenia w poz'5.1.1 i 5.I.I.2 dotycząwyłączen, o których

mowa w ań. Ż43 ust.3a ustawy o finansach publicanych d. spłat kredytów i poĘczek wykupu papierów

wartościowych w zwiąku Z umową zawartą na realizację programu' projektu lub zadania finansowanego

w co najmniej 60% ze środkóq o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,w części odpowiadającej wydatkom

na wkład krajowy finansowanych tymi zobowiązaniami.

Przepis ust. 3a art. 243 ustawy dodany został ustawą z dnia 8 listopada 2073 r. o zmianie ustawy o

finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U ' z 2013 r.' poz'. 1646). Z unormowaniem tym

Łączy się aft. 13 ustawy zmieniającej, zgodnie z którym przepis art. 243 ust. 3a ustawy o finansach

publicznych ma Zastosowanie do wydatków wynikających z umowy o dofinansowanie, o któĘ mowa w

art. 206 tej ustawy, zawartej po dniu l stycznia 2013 r. i poniesionych po Ęm dniu.

Z objaśnień przyjętych w projekcie wieloletniej prognozy finansowej nie wynika, kiedy zalvarto umowę na

dofinansowanie ze środkóq o których mowa w ań. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w

związku z rea|izacją jakiego zadania i w jakim okresie, bowiem co podniesiono wcześniej na mocy art. 13

ustawy zmieniającej ustawę o finansach publicmych z dnia 8 listopada 2013 roku' wyłączenia z Ętału
zaciągniętych zobowiązin na wydatki realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w

części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy (art.243 ust. 3a)' których umowy o dofinansowanię

zawarte zostaĘ przed dniem 1 stycznia Ż013 nie mogą podlegać Ęm wyłączeniom . Wyłączeniom tym nie

podlegają także wydatki poniesione narealizację takiego zadania przed dniem 1 sĘczniaŻ0I3.

2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej w zał. Nr 1 przewiduje także pozyskanie dochodów

majątkowych:



J.

4.

_ w roku 2017 w kwocie 535.998 zł.wtymzesprzeduĘ majątkuwkwocie 508.000 złizĘtufu dotacji

oraz środków przeznaczonych na inwestycj e - 22'998 zł;

_ w latach 2018 do 2020 planowane są dochody ze sprzedaĘ majątku w kwocie po 200'000 zł w

kuzdym.

objaśnienia przyjętych wartości odnoszą się Ęlko do planowanych dochodów ze sprzedaĘ majątku w

roku 2017' natomiast brak informacji o dochodach z tsĄułu dotacji oraz środków ptzeznaczonych na

inwesĘcje w roku 2017 i dochodach ze sprzeduĘ majątku planowanych w latach 2018 do 2020.

Dochody ze sprzeduĘ majatku są elementem kształtującym wskaźnik z art. Ż43 ustawy o finansach

publicznych, azatem ich wykonanie ponizej zakładanego poziomu będzie miało niekorzystny wpływ na

zachowanie relacji pomiędzy wskaźnikiem planowanym a dozwolonym.

Nalery zauwaĘó, że zgodnie z art.226 ust. 2a ustawy o finansach publicznych do wieloletniej prognozy

finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości. objaśnienia winny odnosió się do wielkości

prązjętych w prognozie' co ma słuĘć, ocenie realrizmtl planowania, a w konsekwencji ocenie sytuacji

finansowej Jednostki, w tym możliwości realizacji nałożonych na Gminę zadań oraz możliwości

wyrviąąrwaniasięprzezniązzaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

W objaśnieniach powinny byó omówione pr4zjęte w prognozie wielkości (poszczególne grupy/tytuĘ a nie

tylko wybrane), omówienie winno dotycryó wielkości pr4'jętych w poszczególnych latach prognozy.

Prawdą jest, Że w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjmuje się wielkości szacowane/przewidywane.

Nie oznacza to jednak dowolności w planowaniu, trzeba bowiem mieó na względzie, że ustawodawca w

aft.226 ust. 1 ustawy o finansach publicmych, jako wymógbenvzg|ędny prognozy wskazał jej realizm.

Jak stwierdzają autorzy opracowania ,'IJstawa o finansach publicznych'' - Komentarz pod redakcją M'

Karlikowskiej, W. Miemiec, Z. ofiarski' K. Sawickiej (wyd. I 2010 r.) obowiązek sformułowania

objaśnień parametrów obrazujących sytuację finansową jst w prognozowanym okresie czyni wpf bardziej

realistyczną, opartą na analizie wielu zróżnicowanych czynników wpĘwających na stan finansów tej

jednostki. obowiązek ten wymuszabardziej odpowiedzialne działanie zarówno organów opracowujących

projekt, jak i uchwalających wpf, w czym naleĘ upatrywaó jego znaczenia.'

W załączniktt nr l błędnie wykazano kwoty wydatków majątkowych w formie dotacji (poz.Il.6) i nowych

(poz. Il.5) wpisując odpowiednio 0 zł i 1.|58.463,10 ń zamiast 597.730 ń i 550.733 zł, co wynika z zał'

nr 2 (wykaz przedsięwzięó) do projektu wpf oraz z zał. nr 5 (wydatki majątkowe roczne w 2017 r.) do

projektu uchwĄ budżetowej.

Analiza zaŁącznika nr 2 do projektu WPF ,,Wykaz przedsięwzięć do WPF'' i uchwalonego WPF na lata

Ż016-2032 z dnia Ż2.12.2015 (po zmianie uchwałą - Nr XIX/13 612016 wg stanu na dzien Ż8.10.Ż016 r.)

wykazała rozbieżności w zakre sie przedstawionych przedsięwzięć, i tak :

w zał. nr 2 do projektu uchwĄ nie wykazano przedsięwzięć, które na dzień 28'10'2016 r'

zaplanowano do rcalizacji w latach 2016-Ż017 tj. ,,Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum w

Poniecu (łączne nakłady _ l'480'000 zł) oraz ',Pomoc finansowa dla Woj. Wielkopolskiego w

realizacji zadania w zakresie ochrony zdrowia z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji

dosczącej budowy bazy Śmigłowcowej Bazy Ratownictwa Medycznego Lotniczego Pogotowia

Ratunkowego na terenie lotniska Michałków" (łączne nakłady _ 13.730 zł).



porównanie załączników dotyczących planowanych przedsięwzięó w wieloletrriej prognozie

finansowej (po zmianach uchwaĘ Nr X)V145lŻ016 z dnia 25.11.2016 r.) wykazało, rozbieżnośó w

zakresie przedsięwzięcia doĘczącego pomocy finansowej dla Woj. Wielkopolskiego, którego nie

wykazano w zał. nr 2 do projektu WPF a w zaŁ. nr 5 do projektu uchwĄ budżetowej wykazano jako

zadanie roczne.

Mając powyŻsze na względzie Skład orzekający postanowił jak w sentencji.

Pouczenie: od opinii zautartej w niniejszej uchwale sfuzy odwołanie do składu Kolegium Regionalnej
Izby obrachunkowej w Poznaniu w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.


