REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w Szczecinie
ZESPÓ Ł ZAMIEJSCOWY w KOSZALINIE
75-401 Koszalin, ul. Jedno ś ci 5
tel. (0-94) 341-12-08, fax (0-94) 341-04-87

UCHWAŁA NR LXXXIII.463.Z.2018

SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE
z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie opinii do projektu uchwaly o wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Świdwin
Na podstawie art. 13 pkt 12 w Zw. Z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) i art. 230 ust. 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.) Sk ład
Orzekaj ący Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, w osobach:
1. Jolanta Włodarek
2. Hanna Barańska
3. Marek Dulewicz

- Przewodnicz ąca
- Członek
- Członek

pozytywnie
opiniuje projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świdwin na
lata 2019 - 2025
Uzasadnienie
I. Zgodnie z art. 230 ust 2 i art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych" zarząd jednostki samorządu terytorialnego jest zobowi ązany do przed łożenia radzie
oraz regionalnej izbie obrachunkowej celem zaopiniowania, projekt uchwa ły w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany wraz z projektem uchwa ły budżetowej do
15 listopada roku poprzedzaj ącego rok budżetowy. Natomiast zgodnie z art. 230 ust. 3 cyt.
ustawy regionalna izba obrachunkowa wydaje opini ę do projektu uchwały w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany, przedstawionego wraz z projektem uchwa ły
budżetowej, ze szczególnym uwzgl ędnieniem zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy
dotyczących uchwalanie i wykonywania budżetów w następnych latach, na które zaci ągnięto
i planuje się zaciągnąć zobowiązania.
Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świdwin na lata
2019-2025 został przedłoż ony w formie elektronicznej Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Szczecinie, Zespó ł Zamiejscowy w Koszalinie w dniu 16 listopada 2018 r.
II. Skład Orzekaj ący formułuj ąc opinię przyj ął za podstawę dane wynikaj ące z projektu uchwały
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorz ądu terytorialnego, w tym
przedsięwzięć oraz załączonej do niej prognozy kwoty d ługu, projektu budżetu na 2019 r.,
uchwały budżetowej po zmianach na 2018 r. oraz sprawozda ń sporządzonych na dzie ń
31 grudnia 2017 r. i 30 września 2018 r.
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Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.
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Skład Orzekaj ący stwierdzi ł, co następuje:
1. Projekt uchwały w sprawie WPF zawiera elementy okre ślone przepisami art. 226 ustawy
o finansach publicznych.
2.

Do projektu wieloletniej prognozy finansowej do łączone zostały objaśnienia przyj ętych
wartości, które maj ą służyć spełnieniu wymogu jej realistyczno ści, czym spełniono wymóg
określony art. 226 ust. 2a w zw. z art. 226 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

3.

Planowane wielko ści budżetowe w latach obj ętych prognozą zapewniaj ą przestrzeganie
zasady, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych (tj. prognozowane
dochody bieżące budżetów zaplanowano w wysoko ściach wyższych od wydatków
bieżących). Różnica między dochodami bie żącymi a wydatkami bieżącymi wykonanymi na
koniec 2018 r. b ędzie mieć istotny wpływ w latach 2019-2021 na spełnienie relacji, o której
mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, limituj ącej poziom spłaty długu
w poszczególnych latach.

4.

Z projektu wynika, że okres obj ęty wieloletnią prognozą finansową obejmuje okres, na jaki
przyj ęto limity wydatków na realizacj ę uj ętych w prognozie przedsi ęwzięć, a prognoza
kwoty długu sporządzona jest na okres, na który zaci ągnięto zobowiązania, co wyczerpuje
dyspozycj ę art. 227 ustawy o finansach publicznych. Projekt przedstawia sposób
sfinansowania sp łaty długu. Prognozowana kwota d ługu na koniec 2019 r. wyniesie
3 661 680,34 zł i osiągnie poziom 13,61% planowanych dochodów ogółem.

5. Zakres przewidzianych dla organu wykonawczego upowa żnień nie wykracza poza
dyspozycj ę wynikaj ącą z art. 228 ustawy o finansach publicznych.
6.

Projekt uchwały w sprawie WPF wykazuje zgodno ść z projektem uchwały budżetowej
w zakresie wymaganym art. 229 ustawy o finansach publicznych.

7.

Obliczona na podstawie prognozowanych w projekcie uchwa ły w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej wielko ści relacja sp łat zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi
do planowanych dochodów ogó łem, okre ślona w art. 243 ustawy o finansach publicznych
(lata 2019-2025), nie przekroczy dopuszczalnego poziomu. Planowana w 2019 r. sp łata
kredytów (714 711,00 zł) powiększony o należne odsetki (180 000,00 zł) stanowią 3,44%
(z uwzgl ędnieniem wyłączeń ustawowych) planowanych dochodów, a dopuszczalny
wskaźnik spłat 5,45% (obliczony z uwzgl ędnieniem planu za trzy kwarta ły 2018 r.).
Na zachowanie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych,
w okresie spłaty długu istotny wpływ będzie miała realizacja wielko ści budżetowych na
poziomie prognozowanym w projekcie uchwa ły w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej, a w szczególno ści wykonanie w przewidywanej wysoko ści nadwyżek
operacyjnych (różnica między dochodami a wydatkami bie żącymi) oraz dochodów
maj ątkowych w 2019 r. (z dotacji na inwestycje).

8. Z uwagi na założenia przyj ęte w projekcie prognozy, najważniejszą pozycj ą wplywaj ącą
na spelnienie przez jednostkę reguly, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach
publicznych oraz na przyj ęty sposób sfinansowania prognozowanych w 2019 r. wydatków
maj ątkowych, będą miały faktycznie zrealizowane dotacje na inwestycje. W 2019 r. b ędą
one stanowi ły 81% finansowania wydatków maj ątkowych, podczas gdy na dzień złożenia
projektu budżetu nie zawarto umów zapewniaj ących źródła finansowania.
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Dodatkowo, Skład Orzekaj ący podkreśla, że planowana spłata zobowi ązań
zwrotnych w latach 2020-2022 może spowodować naruszenie relacji, o której mowa
w art. 243 cyt. ustawy, gdy ż stopień jej zachowania wynosi odpowiednio 0,26 pkt%,
0,14 pkt% i 0,50 pkt%.
Przy powyższym Skład Orzekaj ący wskazuje, że w celu zapewnienia realizacji
założeń wieloletniej prognozy finansowej w latach 2019 - 2022 w zakresie zachowania
ogranicze ń wynikaj ących z art. 243 ustawy o finansach publicznych, konieczne b ędzie
monitorowanie wykonywania bud żetów. W prognozowanym okresie d ługu istotny wpływ
będzie miała realizacja wielko ści budżetowych na poziomie planowanym w projekcie
uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, a w szczególno ści wykonanie
nadwyżek operacyjnych (ró żnica między dochodami a wydatkami bie żącymi) oraz
dochodów maj ątkowych (przede wszystkim z dotacji na inwestycje) w przewidywanej
wysoko ści.
Opinię do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany,
przedstawionego wraz z projektem uchwa ły budżetu, regionalna izba obrachunkowa wydaje ze
szczególnym uwzgl ędnieniem zapewnienia przestrzegania przez jednostk ę samorządu
terytorialnego przepisów ustawy o finansach publicznych, dotycz ących uchwalania
i wykonywania budżetów w latach nast ępnych, na które zaci ągnięto zobowiązania.
Równocze śnie Skład Orzekaj ący wskazuje, że organy jednostki samorz ądu terytorialnego
ponoszą odpowiedzialno ść za sytuacj ę finansową jednostki, a w szczególno ści za celowo ść
i realność planowania wydatków.
Maj ąc powyższe na uwadze Skład postanowił jak w sentencji niniejszej uchwa ły.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych od niniejszej
uchwały Składu Orzekaj ącego przysługuje odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Szczecinie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.
Uchwała podlega publikacji w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania przez jednostk ę
samorządu terytorialnego, stosownie do art. 246 ust. 2 w Zw. Z art. 230 ust. 3 ustawy o finansach
publicznych - tj. na zasadach okre ślonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, ze zm.).
Przewodnicz ąca Składu Orzekającego
Jolant rdarek

