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Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 li topada 2018 r. ~ yrażąiącą opinię
o przedłożonym przez Zarząd Powiani Kol kiego projekcie wieloletniej prognozy finansowej na
lata 2019-2027.
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Robert Kropidławski
Przewodniczqcy Zarzqdu
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Uchwała Nr 0-0957114/5/Ko/2018
kładu Orzekaj cego Regionalnej Izb. Obra hunko jw Poznaniu

z dnia 29 listopada 2018 roku
\ sprawie: \ ~ .azenia opinii o projęk ie wieloletni ti prognozy finan owej

Powiatu Kolskiego na lata 2019-2027

kład Orzekając Regionalnej Izby Obrachunkowej' 'IN oznamu wyzna zon
Zarz dzeniem Nr 4/2016 Prezesa Regio ialne] Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28
stycznia 2016 r. ze zmianami ~ osobach:

Przewodnicząca: Zofia t.igocka
złonkowie: Renata Konowałek

Leszek Maciej ew kj

działając na. podstawie art, 13 pkt 12 i art, 19 ust 2 ustawy z dnia 7 października 199_ r.
regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. . z ..:016 r. poz. 561 , w związku z art. 230 ust ..,

ustawy z dnia 27 ierpnia 2009 r. o finansach publicznych {Dz. U. 2017 r. poz. 2077 z zm ..
wyraża o przedłożony m prz Zarząd Pov iatu Kolskiego projekcie wieloletniej prognozy
finansowej na Jata 2019- 2027

opinię poz wywną

U z a s ad n i e n ie

Projekt uchwały w sprawie wieloletni j prognozy finansowej (WPF) na lata 2019 - 2027
Pow 'atu K l kiego został przekazany tutej zej Izbie elektronicznie w dniu 15 li topada 2018
roku.

W dają' niniejszą opinię Skład Orz kający zapoznał się z następuj cymi dokumentami
będącymi w po jadaniu Izby: uchwałą budzetową na 2018:ro i zmianami do niej, projektem
uchwał budżetowej na 2019 ok, uchwałami okołobudź towymi m jąc mi wpływ na
zadłużenie jedno ttki. sprawozdaniami budżctov' mi sporządzonymi wg tanu na dzień

31.12 ..20 l7 r. i 30.09.2018 r.

1. Proj kt uchwały w spra ie WPF zawi ra dane wymagane przepisami art, 2_6 ustawy z dnia
_7 sierpnia 2009 r. o finan ach publicznych (Dz. V. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.). Planowane
v ielkości budżetowe w Jatach objętych prognozą zapewniają prze trzeganię zasady o której
mowa wart. 242 ustawy o finansach publicznych.

2. Z projektu w nika, ze wieloletnia prognoza finan 'O\W obejmuje rok budź towy 2019

i kolejne Q i m lat budżetowych a prognoza kwoty długu sporządzona je t na okre .na który
zaciągnięto ] pLanuje się zaciągnąć obowiązania, co wyczerpuj dyspoz. cje art. 227 ustawy
o finansach publicznych.



3. Z przed tawionych projekcie danych wynika, że w latach 2019 - 2027 zostanie zachowana
relacja, o której mowa wart. 243 ustawy z dnia 27 jerpnia 2009 r. o finansach publicznycl .

4. Zakres przewidzianych dla organu wykonawczego upoważnień me wykn CZCI poza
d spozyeję wynii ąjącą z art. 228 ustawy o finansach publicznych,

Projekt uchwały w sprawie WPF w kazuj zgodność z projektem uchwały budżetów j
w zakresie wymaganym art, 229 ustawy o finansa h publicznj ch w zakresie danych
dotyczących roku 2019.

6. Na podstawie analizy załącznika Nr 2 do projektu wi 101 twej prognozy finansowej
obejmującego wykaz wieloletnich przedsięwzięć Skład Orzekający stwierdził, iż:

1) dla zadania pn. Śl iadc..enia usług po z/owych na rzecz Staro twa Powiaio ego w
Kole' ustalono limit zobowiązań w kwo -.e 300.000 zł, y. w kwo i wyz ze] niż suma
limitów wydatków zaplanowanych na 2019 i2020 rok wynosząca 288.000 zł

2) v,r odniesi-eniu do przed ięwzięcia pn .. Kompleksowe sprzątanie pomies czeń biurowych
lY bud nkach A i B tarosiwa Powiatowego w Kole przy ul. Sienkiewicza 21/23 oraz
Sienkiewi 'za 27" wskazano jako jednostkę odpowiedzialną lub koordynującą
przed i wzięcie .kolski", a winna być wskazana jednostka organizacyjna Powiatu.

Mając powyż ze na w ględzie Skład Orzekaj' c postanowił' jak w s atencji,

Pr ew niczqca
kładu Or. ekajqcego

"-Zofia Ligocka

Pouezeme: Od niniejszej uchwały kładu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Izby
w terminie] 4 dni od daty jej doręczenia.
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