
Uchwała Nr S0-0957 /28ll2/Ln/20l7

Składu Orzekającego Regionalnej lzby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 29 listopada 2017 roku

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

Skład Orzekający wznaczony Zarądzeniem Nr 4/2016 Prezesa Regionalnej lzby Obrachunkowej w

Poznaniu z dnia 28 stycznia 20l6 r. ze zm. w osobach:

Przewodnicząca:

członkowie:

Danuta Szczepańska

zdzisław Drost

Małgorzata Okrent

dziŃając na podstawie art. 13 pkt. 12 i atl". 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pażdziemika 1992 r. o regionalnych

izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 561), wyfaża o przedłożonym przez Wójta Gminy

Krzemieniewo pĄekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 20l8-2024

opinię pozytywną z uwagą.

UZAsADNff,NIE

I.

Projekt uchwaĘ w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2024 Gminy

Krzemieniewo został przedłożony tutejszej Łbie w dniu 13 listopada 20l 7 r.

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

posiadaniu lzby: uchwałą budżetową na 2017 r., uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

2017-2024, projektem uchwały budżetowej na 2018 r., uchwałami okołobudżetowymi mającymi wpłlłv na

zadłużenie jednostki, sprawozdaniami budżetowymi sporządzonymi wg stanu na dzień 3l,12,ż016 i
30.09.2017 r.

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

publicznych. Przyjęte w projekcie wańości oraz ich objaśnienia uprawdopodabniają realizm prognozy.

1.2. Planowane wielkości budżetowe w latach objęĘch prognozą zapewniają przestrzeganie zasady, o której

mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

2.1. Z projektu wynika, że Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2018 - żOż4, a

prognoza kwoty długu sporządzonajest rra okes na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania. co

wyczerpuje dyspozycje art. 227 ustawy o finansach pubIicmych.



2.2. Na podstawie ptogllozy kwoty długu ustalono, iż w roku 20l8 i w latach następnych zostanie zachowana

relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpńa 2009 r. o finansach publicznych.

3. Zakres przewidzianych dla organu wykonawczego upoważnień nie wykracza poza dyspozycję wynikającą

z art.228 ustawy o finansach publicznych.

4. PĄekt uchwĄ w sprawie WPF wykazuje zgodność z projektem uchwĄ budżetowej w zakresie

wymaganym art. 229 ustawy o finansach publicmych,

III.

Skład Orzekający formułuje następujące uwagi odnośnie przedłożonego projektu:

1. W załączniku Nr 1 ,,Wieloletnia Prognoza Finansowa" w poz.,,14.1 SpłaĘ rat kapitałowych oraz wykup

papierów wańościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z Ętulu zobowiązań już

zaciągniętych" we wszystkich latach wykazano 0,00 zł, podczas gdy Jednostka posiada zobowiązania z

§4ułu zaciągniętych pożyczek i kredfów, co wynika ze sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań wedfug

ĄĄułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IIl kwartału 201 7 roku (3.205. l 73,3 l zł).

2. Porównanie załącznika dotyczącego wykazu przedsięwzięó do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Krzemieniewo na lata ż0l8-zoż4 (po zmtanach dokonanych uchwałą Nr XXVV185/2017 z dnia

23,l0,2017 r. - ostatnia zmlana przed, złożeniem projektu) oraz załącznika Nr 2 do projektu WPF (wykaz

przedsięwzięć) rłykazało, że w odniesieniu do zadania pn. ,,Termomodernizacja Domu KuItury w

Garzynie" występuje rozbieżność w zakresie okresu realizacji zadania i limitów wydatków. W

,,Objaśnieniach przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej ,,," zawarta została informacją

że ,,W przedsięwzięciu tym dokonano zmiany okresu zadania. W WPF na lata 2017-2024 planowano

realizować to zadanie w latach 2018-2019. Z uwagi na brak środków finansowych zdecydowano o

przesunięciu terminu realizacji zadania na lata 2019-2020. (,..) Niespójność ta zostanie usunięta na

najbliższej sesji Rady Gminy, poprzez dokonanie zmian w wPF naIńa2017-2oż4".

3. W ,,Objaśnieniach przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej ...":

- w odniesieniu do poz. ,,4.3 i 4.3.1 kredyty poĘczki" wskazano, że wykazano kwotę 9.293.667,00 zł,

podczas gdy w zał. Nr 1 w poz.4.3-1 (kedyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie

deficlu budżetu) wykazano prawidłową kwotę tj. 8.293.667,00 zł.

.- w odniesieniu do poz. ,,1.3.1.4 opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej" wskazano

okres realizacji wlatach,,2018-2024"zamiast,,2017-2024"(zgodniezwykazemprzedsięwzięó-zał.

Nr 2 do WPF),

... w odniesieniu do poz. ,,1.3.2.9 ,,Zakup samochodu niskoemisyjnego do przewozu osób

niepełnosprawnych" wykazano limit wydatków w 202| r. w kwocie 100.000,00 zł zamiast w kwocie

l30.000,00 zł.



Mając powyższe n awzględzie Skład Orzekający postanowiłjak w sentencji.

Pouczenie: od niniejszej uchwĄ Składu orzekającego shźy odwołanie do Kolegium Izby w t.rminię 14 dni od
daĘ jej doręczenia.

Frzewodniczaca
SĘdy2 OrzekająĆego^
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