Uchwala Nr SO-0957/33/5/Ko/2016
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 6 grudnia 2016 roku
w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Kolskiego na lata 2017-2027
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony Zarządzeniem
Nr 4/2016 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 stycznia ze zmianami w
osobach:
Przewodnicząca:
Członkowie:

Zofia Ligocka
Józef Goździkiewicz
Leszek Maciejewski

działając na podstawie art. 13 pkt. 12

i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października

1992 r.

o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561), wyraża o przedłożonym przez
Zarząd Powiatu Kolskiego projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - 2027
opinię pozytywną
Uzasadnienie
Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - 2027 Powiatu
Kolskiego został przedłożony tutejszej Izbie w dniu 15 listopada 2016 roku.
Wydając niniejszą opinię Skład Orzekający zapoznał się z następującymi dokumentami będącymi
w posiadaniu Izby: uchwałą budżetową na 2016 rok i zmianami do niej, projektem uchwały
budżetowej na 2017 rok, uchwałami okołobudżetowymi

mającymi wpływ na zadłużenie jednostki,

sprawozdaniami budżetowymi sporządzonymi wg stanu na dzień 31.12.2015 r. i 30.09.2016 r.
1. Projekt uchwały w sprawie WPF zawiera dane wymagane przepisami art. 226 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870). Planowane wielkości
budżetowe w latach objętych prognozą zapewniają przestrzeganie

zasady, o której mowa w

art. 242 ustawy o finansach publicznych.
2. Z projektu wynika, że wieloletnia prognoza finansowa obejmuje rok budżetowy 2017 i kolejne
dziesięć lat budżetowych,
zaciągnięto

a prognoza

kwoty długu sporządzona

jest na okres na który

i planuje się zaciągnąć zobowiązania, co wyczerpuje dyspozycje art. 227 ustawy o

finansach publicznych.
3. Z przedstawionych

w projekcie danych wynika, że w latach 2017 - 2027 zostanie zachowana

relacja o której mowa wart. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
4. Zakres przewidzianych

dla organu wykonawczego upoważnień nie wykracza poza dyspozycję

wynikającą z art. 228 ustawy o finansach publicznych.

5. Projekt uchwały

w sprawie WPF wykazuje

zgodność

z projektem

uchwały

budżetowej

w zakresie wymaganym art. 229 ustawy o finansach publicznych w zakresie danych dotyczących
roku 2017.
6. Skład Orzekający stwierdził następujące uchybienia w odniesieniu do przedłożonego projektu:
l) W załączniku Nr l do projektu uchwały w sprawie WPF (określającym
dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe

prognozowane

wynik budżetu, przeznaczenie

nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu)
dla roku 2017 i w 2018 w pozycji 12.5 "Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na
realizację programu, projektu lub zadania finansowanego

z udziałem środków, o których

mowa wart. 5 ust. l pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami" nie
wykazano żadnej kwoty, podczas gdy z danych wykazanych w pozycjach 12.3,12.3.1,12.4,
12.4.1 wynika, iż w poz. 12.5 winny zostać wykazane wydatki w kwocie 764.364,87 zł w
2017 roku i w kwocie 220.786,43 zł w 2018 roku.
2) W wykazie przedsięwzięć, zamieszczonym w załączniku Nr 2 projektu uchwały, dla zadania
o nazwie "Dofinansowanie

do zadania pn.: "Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oraz

wyposażenie SP ZOZ w Kole wraz z rozwojem usług medycznych świadczonych na rzecz
mieszkańców powiatu"
kwocie

wyższej

wynoszącej

ustalono limit zobowiązań

niż suma limitów

5.383.259,03

zł. Zatem

wydatków
limit

w wysokości
zaplanowanych

zobowiązań

może

6.683.259,03

zł, tj w

na lata 20 l 7 i 2018
wynosić

maksymalnie

5.383.259,03 zł, przy czym, jeżeli w 2016 roku została zawarta umowa o udzieleniu dotacji
lub będzie zawarta do końca 2016 roku, to limit ten zostanie w całości lub części
wykorzystany i winien być pomniejszony o te kwoty w prognozie WPF na lata 2017-2027.

Mając powyższe na względzie Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.

Pouczenie:

Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego
w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

służy odwołanie

do Kolegium

Izby

