
Uchwała Nr So_0957 l 56 l 12 tLnl2017

Składu orzekającego Regionalnej lzby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 12 grudnia 2017 roku

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

Skład orzekający Regionalnej Izby obrachunkowej w Poznaniu wznaczony Zarządzeniem

Nr4/2016 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia28 stycznia 2016 roku

(ze zm.) w osobach:

Przewodnicząca:

Członkowie:

Danuta Szczepańska

Zdzisłavł Drost

Małgorzata okrent

działając na podstawie art. 13 pkt. 12 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 puŻdziemika 1992 r' o

regionalnych tzbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 561. ) w zwiryku z art. Ż30 ust. 3

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U ' z 2017 r. poz. 2077) wyraŻa o

przedłożonym przez Burmistrza Gminy Poniec projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata

2At8 -2032

opinię pozytywną z Uwagą.

UZASADNIENIE

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej nalata 2018 - 2032 Gminy

Poniec został przedłoŻony tutejszej Izbie dniu 15 listopada 2017 r. (w dniu 12 grudnia 2017 roku

wpłynął ponowny vvypis projektu uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej). Do

pierwotnie doręczonego wypisu projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na

2018 - 2032 nię załączono zarządzenia Burmistrza Gminy w sprawie ustalenia tego projektu

uchwały.

Wydając niniejszą opinię Skład orzekający zapoznał się m.in. z następującymi dokumentami

będącymi w posiadaniu lzby: uchwałą budzetową na 2017 r., uchwałą w sprawie Wieloletniej

Prognozy Finansowej na lata Ż017-2032, projektem uchwały budżetowej na 2018 r., uchwałami

okołobudżetowymi mogącymi mieó wpływ na zadłużenie jednostki, sprawozdaniami budżetowymi

sporządzonymi wg stanu na dzięn3l.12.2016 i30.09.2017 r.



il.
1.1. Projekt uchwały w sprawie WPF zawiera dane wymagane przepisami art. 226 ustawy o

finansach publicznych.

1.2. Planowane wielkości budzetowe w latach objętych prognozą zapewniająptzestrzeganie zasady,

o której mowa w art. 242ustavły o finansach publicznych.

2.I. Z projektu wynika, że okres objęty WPF odpowiada okresowi na jaki przyjęto limity wydatków

na realizację ujętych w prognozie przedsię.wzięć' a prognoza kwoty długu sporządzona jest na okres

na kióry zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania, co wyczerpuje dyspozycje arI.2Ż7

ustawy o finansach publicznych.

2.Ż. Zakses przewidziarrych dla organu wykonawczego upowłŻnien nie wykracza poza dyspozycję

wynikającą z art.228 ustawy o finansach publicznych.

3. Projekt uchwały w sprawie WPF wykazuje zgodnośó z projektem uchwały budżetowej w zakresie

wymaganym art. Ż29 ustavły o finansach publicznych.

IIL

Skład orzekający na podstawi e analtzy proj ektu WPF stwię rdza, co następuj e :

1. AnaIiza porównawcza załącznika nr 2 (vłykaz przedsięwzięć) do projektu wpf z ostatnią

zrnlarLą uchwały - Nr XXVIII12I9120I7 przed przedłoŻeniem projektu WPF tj' na dzieit

27.I0.20I7 r. wykazało rozbięŻności w zakresie limitu wydatków w poszczególnych latach

oraz okresie realizacji przedsięwzięcia przedstawionego w poz. I.3.2.I, ponadto

przedsięwzięcie wykazane w poz. I.3.2.2 ptzewidziarte do realizacji w latach 2018-2019 jest

nowym przedsięwzięciem, które nie było przewidziane w uchwale z dnia 27 puździemika

2017 roku.

objaśnieniaprzyjętych w WPF wartośc{ nie informuj ąo przyczynach tych rozbieżności.

Mając powyższe nawzględzie Skład orzekający postanowił jak w sentencji.

Pouczenie: od opinii zawartej w niniejszej uchwale słuĄ odwołanię do składu Kolegium
Regionalnej lzby obrachunkowej w Poznaniu w tęrminię 14 dni od daty doręczenia uchwały.


