
Uchwała SO-0957/37/5/Ko/2014 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 

z dnia 8 grudnia 2014 rok 

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wrzesińskiego 

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony Zarządzeniem 

Nr 7/2013 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 31 stycznia 2013 roku ze 

zmianami w składzie: 

Przewodnicząca: Zofia Ligocka 

Członkowie: Renata Kono wałek 

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 2012r., poz. 1113 ze zm.), wyraża o 

przedłożonym przez Zarząd Powiatu we Wrześni projekcie uchwały o wieloletniej prognozie 

finansowej na lata 2015-2027 

opinię pozytywną 

U z a s a d n i e n i e 

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (WPF) na lata 2015 - 2027 

Powiatu został przedłożony tutejszej Izbie w dniu 14 listopada 2014 roku. 

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

posiadaniu Izby: projektem uchwały budżetowej na 2015 rok, uchwałami okołobudżetowymi 

mogącymi mieć wpływ na zadłużenie jednostki, sprawozdaniami budżetowymi sporządzonymi wg 

stanu na dzień 30.09.2014 roku, uchwałą budżetową na 2014 rok. 

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

wartości przyjętych w projekcie są rzetelne i odnoszą się do wszystkich wielkości określonych 

w art. 226 ustawy o finansach publicznych, a ich treść uprawdopodabnia realizm wieloletniej 

prognozy finansowej Powiatu. 

2. Planowane wielkości budżetowe w latach objętych prognozą zapewniają przestrzeganie 

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

3. Z proj ektu wynika, że okres obj ęty WPF odpowiada okresowi na j aki przyj ęto 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. 

4. W okresie objętym prognozą, t j . w latach 2015-2027 zachowana zostanie relacja wynikająca z 

art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych obliczona w oparciu o plan 3 

kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy. Skład Orzekający uwzględnił zamieszczone 

w objaśnieniach informacje odnoszące się do danych o przebiegu wykonania budżetu na 2014 

rok, które będzie miało istotny wpływ na kształtowanie maksymalnego dopuszczalnego 

wskaźnika spłat zobowiązań na lata 2015-2017. 

5. Zakres przewidzianych dla organu wykonawczego upoważnień nie wykracza poza dyspozycję 

wynikającą z art. 228 ustawy o finansach publicznych. 

6. 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 2015. 

7. Skład Orzekający stwierdził w treści załącznika Nr 1 do projektu wieloletniej prognozy 

finansowej następujące uchybienia: 

- w poz. 11. 4 "wydatki inwestycyjne kontynuowane" wykazano kwotę 2.384.141 zł, a w 

wykazie przedsięwzięć załączonym do projektu nie planuje się realizacji zadań 

inwestycyjnych rozpoczętych w latach ubiegłych, natomiast w wykazie przedsięwzięć 

załączonym do uchwalonej wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2027 

zaplanowano dwa zadania majątkowe których zakończenie zaplanowano w 2015 roku z 

limitem wydatków w 2015 r. na łączną kwotę 549.670 zł (różnica 1.834.471 zł). 

- od 2016 r. nie wypełniono danych w poz. 11.5 i 11.6 obejmujących nowe wydatki 

inwestycyjne i wydatki majątkowe w formie dotacji, a w poz. 2.2 "wydatki majątkowe" w 

latach 2016 - 2027 zaplanowane zostały w każdym roku wydatki majątkowe w granicach 

od 2.423.660 zł do 7.717.151 zł. 

Mając powyższe na względzie Skład Orzekający postanowił jak w sentencji. 

Przewo Inicząca 
Składu Oi zekającego 

Zofia Ligocka 

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


