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Składu orzekającego Regionalnej Łby obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 27 listopada 2018 roku

w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Poniec na lata 2019 _
2032.

Skład orzekĄący Regionalnej Izby Obrachunkowe.j

w

Nr4/2016 Prezęsa Regionalnej Izby obrachunkowej w Poznaniu

Pomaniu

..vqrznaczony Zarządzeniem

z dniaŻ8 stycznia

2016 roku (zezm') w

osobach:

Przewodnicząca:

Danuta Szczepańska

Członkowie:

Zdzisław Drost
Małgorzata okrent

działając na podstawię ań. 13 pkt.

12 i

art. 19 ust. 2 ustawy

z

dnia 7 października l99Ż r' o regionalnych

izbach obrachunkowych (Dz. U. z Ż016 t., poz' 561) w rvłiązktl z art. Ż30 ttst. 3 ustawy
Ż009 r. o finansach publicznych

z

dnia 27 sierpnia

(tj. Dz. U. z Ż017 r. poz. 2077 z pożn. zm.), wyruŻa o przedłożonym przez

Burmistrza Gminy Ponięc projekcie wieloletniej prognozy finansorvej nalataŻ019 _Ż03Ż

opinię poryĘwną z uwagami.

UZASADNIENIE
T.

Projekt uchwĄ w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2a19
zostałprzedłoŻony tutejszej

lzbie dniu

-

2032 Gminy Poniec

13 listopada 2dtB r.

Wydając niniejszą opinię Skład orzekający zapoznał się m.in. z następującymi dokumentami będącymi w
posiadaniu lzby: uchwałą budzetorvą na 2018 r., uchwałą w sprawie Wieloletrriej Prognozy Iinansowej na lata
2018-2032' projektem

na

uchwĄ budżetowej naŻ019

r., uchwałami okołobudżetowymi mogącymi mieć

zadŁażenie jednostki' sprawozdaniami budżetowymi sporządzonymi

30.09.2018

wpływ

wg stanu na dzień 3I.1Ż.2017 i

r.

1.1. Projekt uchwaĘ

.

w sprawie WPF zawiera

IT.

dane wynagane przepisami art. Ż26 ustawy

o

finansach

publicznych.
1.2. Planowane wielkości budżetowe w latach objętych prognozą zapewniająprzestrzeganie zasady, o której

mowa w art.24Ż ustawy o finansach publicznych.

2'I. Z projektu wynika' zę clkres objęł WPF odpowiada okresowi

na

jaki przyjęto limity wydatków

na

realizację uję{ch w prognozie przedsięwzięi, a prognoza kwoĘ długu sporządzona jest na okres na który
zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąó zobowiązania, co wyczerpuje dyspozycje art' Ż27 ustawy o finansach
publicznych.

2.Ż. Zakres przewidzianych dla organu wykonawcz€go

upoważnień nie wykracza poza dyspozycję

wynikającą z art.228 ustawy o finansach publicznych.

3. Projekt uchwĄ w sprawie W?F wykazuje zgodnośćz projektem uchwaĘ budżetowej w zakresie
wymaganym art.229 ustawy o finansach publicznych.

ilI.
Skład orzekający na podstawie analizy projektu W?F stwięrdza, co następuje:

1. W objaśnieniach przyjętych wartoścido Więlolętniej progrrozy finansowej stwierdzono rozbiezności w
zakresie:

1) danych przedstawionych w pkt
gdzie w latach

dochody

w

ł. ,,Wynik

budżetu''' rv tabęli nr 4. ,,Wynik budżętu Gminy Poniec'''

2al9 12020 błędnie wykazano kwoty dochodów i wydatków

wysokości 30.679.856,00

zł zamiast

3l'106.150,30

i tak:

zł araz

rł'roku 20l9 wpisano

wydatki

w

wysokości

3I .645 .856,00 zł zamiast 3Ż.07Ż.l50,30 zł,

2) danych przedstawionych w pkt. ó. ,,Rozchody", w tabeli nr 5 ,,Rozchody Gminy Poniec'' błędnie
wykazano kwoty w wierszu,,Razem" i tak:
w roku 2028 wpisano 790.000'00 zŁ zamiast 890.000,00 zł
w roku 2030 i 2031 wpisano 890.000,00 zł zamiast 940'000,00 zł
w roku 2032 wpisano 6Ż7 '956,00 zŁ zamiast 677 '956,Ż6 zł

3) danych przedstawionych

w

pkt 7' ,,Relacja

z

art. Ż43 ustauy o finansach publicznych", w tabeli nr 6.

,,Ksztahowanie się relacji z art.243 u.f'p.'', i tak:

w wierszu,,obsługa

zadh:tŻęnia (fakt.

iplan. po wyŁączeniach)" w roku 2019 wpisano

4,85ań

zamtast 4,79ya i w roku 2020 wpisano 4,92%o zamiast 5,020ń,

w wierszu ,,Maksymalna obsługa zadŁlżęnia (pian po III kwarłale 2018 r.) w latacb Ż0Ża
wpisano 9,97y, zamiast 9,940ń,2021 wpisano 1,49Ya zamiast 7,46a^, w roku 2022 wpisano
6,7 8Yo zamiast 6,'7 5Yo.

Różnice stwierdzono w wynikir porównania zawattych objaśnień do załącznlka nr l do wpf.

2. Analiza

przedsięwzięć do wPF'') z Wie]olętnią Prognozą
'.Wykaz
Finansową na lata 2aI8 -2032 (zał. Nr 2 po zmianie uchwałą Nr XXXVII/Ż9L12018 r. wg stanu na dzień
porównawcza projektu WPF (zał. nr 2

Ż5.a9.Ż0I8 r') wykazała!razbiężnaściw zakręsie planowanych przedsięwzięó oraz limitu wydatków w
poszczególnych latach przedsięwzięcia przedstawionego w poz' 1.3.2.2. W projekcie wprowadzono nowe
przedsięwzięcie - poz. 1 .l ' l .1 przewidziane do realizacj i w latach 20l8 - 2020, które nie było przewidziane
w uchwale z dniaŻS września2018 roku.

w

objaśnieniach przyjęĘch

w WPF

wartościzawarto informację, iŻ,,d.'.) na najbliższej sesji

umożliwiającej podejmowanie uchwał' zos1aną wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Foniec na lata 2018-2032 odpowiedrrie zmiany, rnające na celu doprowadzenie do zgodności obrr
omawiaxych dokumentów'''
Ponadto odnośnie przedsięwzięciavłykazanego w poz. 1.l.1"l pn. ,'Nie jesteśmysami
program wsparcia osób niesamodzielnych

i

niepełnosprawnych

z Gnriny Poniec''

-

kompleksowy

za-warto dodatkowo

wyjaśnienie, iż ,Zadanie to uwzględniono w Wieloletniej Prognozie Finansowej na podstawie
563012018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego

z

uchwĄ Nr

łJnia 19 lipca 20l8 r. w sprawie zatwierdzenia

lisĘ

wszystkich ocenionych projektów (...)' które pozytywnie przeszły ocenę merytorycznąoraz negocj acje, z
wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego'', realizacja
zadania przypada na lata 20I8-2OŻ0. (...) ŻródŁem finansowania zadania będą dotacja ze środków
unijnych oraz dotacja zbldŻetu państwa''.

Mając powyzsze nawzględzie Skład orzekający postanowił jak w sentencji.

Pouczenie:

Od opinii za.wartej w niniejszej uchłvale służyodwołanie do składu Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Poznaniu w terminie l4 dni od daty doręczenia uclrwały.

