
Uchwała SO. - 0957/5/5/1(o/2019 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 

z dnia 27 listopada 2019 r. 

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 

Wrzesińskiego 

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony 

Zarządzeniem Nr 5/2019 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 marca 

2019 r. ze zm. w osobach: 

Przewodnicząca: Zofia Li gocka 

Członkowie: Renata Konowalek 

Leszek Maciejewski 

działając na podstawie przepisów art. 13 pkt 12 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 

1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) w związku z art. 

230 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 

z późn. zm.), wyraża o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Wrzesińskiego projekcie 

wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2027 

opinię pozytywną 

Uzasadnienie 

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (WPF) na lata 2020 — 2027 

Powiatu Wrzesińskiego został przedłożony tutejszej Izbie dniu 15 listopada 2019 r. 

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

projektem uchwały budżetowej na 2020 r., uchwałami okołobudżetowymi mogącymi mieć 

wpływ na zadłużenie jednostki, sprawozdaniami budżetowymi sporządzonymi wg stanu na dzień 

30.09.2019 r., uchwalą budżetową na 2019 r. 

1. Projekt uchwały w sprawie WPF zawiera dane wymagane przepisami art. 226. Planowane 

wielkości budżetowe w latach objętych prognozą od 2020 r. do 2027 r. zapewniają 

przestrzeganie zasady, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych. 

Z projektu wynika, że okres objęty WPF odpowiada okresowi na jaki przyjęto limity 

wydatków na realizację ujętych w prognozie przedsięwzięć, a prognoza kwoty długu 

sporządzona jest na okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania, 

co wyczerpuje dyspozycje art. 227 ustawy o finansach publicznych. 

2. Na podstawie prognozy kwoty długu Skład Orzekający ustalił, że w latach 2020 - 2027 

zostanie zachowana relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 



o finansach publicznych, po uwzględnieniu wyłączeń o których mowa w art. 243 ust. 3 i 3a 

ustawy o finansach publicznych. 

3. Projekt uchwały w śprawie WPF wykazuje zgodność z projektem uchwały budżetowej 

w zakresie wymaganym art. 229 ustawy o finansach publicznych. 

4. W objaśnieniach do projektu wieloletniej prognozy finansowej szczegółowo przeanalizowano 

podstawy planowania wieloletniego i opisano jakie założenia przyjęto przy prognozowaniu 

dochodów i przychodów oraz planowaniu wydatków i rozchodów. Wielkości zaplanowane w 

opiniowanym projekcie oraz treść załączonych objaśnień pozwala ocenić, ze projekt 

wieloletniej prognozy finansowej jest realistyczny. 

5.Do uchwały dołączono wykaz przedsięwzięć wieloletnich (załącznik Nr 2), który uwzględnia 
wszystkie programy, projekty i zadania zaplanowane w wieloletniej prognozie finansowej na 
lata 2019-2027, przy czym w odniesieniu do pięciu zadań proponuje się wprowadzenie zmian 
w wielkości nakładów, limitów wydatków na poszczególne lata lub okresów realizacji. 

Informacje o wydatkach na wieloletnie zadania majątkowe oraz wieloletnie zadania 
finansowane w ramach wydatków bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zostały szczegółowo opisane w uzasadnieniu 
do projektu uchwały budżetowej, mimo iż wykraczają poza rok budżetowy i są integralną 
częścią wieloletniej prognozy finansowej. W objaśnieniach do wieloletniej prognozy 
finansowej w zakresie -plan-o-Wanych przedsięwzięć ódeganO do treśCi załącznika Nr 2 do 
projektu wieloletniej prognozy finansowej (str. 56) poinformowano tylko o zmniejszeniu 
limitów zobowiązań zaciągniętych w związku z zawarciem umów na realizację tych 
przedsięwzięć, natomiast nie poinformowano, jakie zaproponowano zmiany w wielkości 
planowanych nakładów, limitów wydatków oraz okresu realizacji wybranych zadań oraz 
jakie były przyczyny wprowadzenia tych zmian. 

Mając powyższe na względzie Skład Orzekaikey postanowił jak w sentencji. 
.• „ 

Przew° cząca 

1. 
Zofia Ligocka 

Pouczenie: Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Izby 
w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

Składu Or ekającego 
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