Uchwała Nr 280/p126/F/I/20
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 7 grudnia 2020 r.
w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej powiatu sztumskiego
na lata 2021 - 2028.
Na podstawie art. 13 pkt 12 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) oraz art. 230 ust.
3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz.
869 z późn. zm.),
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w osobach:
1.

Roman Fandrejewski

- przewodniczący

2.

Anna Patyk

- członek

3.

Katarzyna Renke

- członek

pozytywnie - z uwagami - opiniuje projekt uchwały o wieloletniej prognozie finansowej powiatu
sztumskiego na lata 2021 - 2028.

UZASADNIENIE
W dniu 16 listopada 2020 r. do tutejszej Izby wpłynęła uchwała nr 155/2020 Zarządu Powiatu
Sztumskiego z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie: przyjęcia projektu wieloletniej prognozy
finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2021- 2028 oraz projektu budżetu Powiatu Sztumskiego
na 2021 rok wraz z uzasadnieniem.
Analiza treści opiniowanego dokumentu wykazała, że projekt uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej powiatu sztumskiego na lata 2021 – 2028 został opracowany zgodnie
z wymogami określonymi w art. 226, art. 227 i art. 228 ustawy o finansach publicznych.
Skład Orzekający stwierdził, że wielkości zaplanowanych w poszczególnych latach objętych
prognozą wydatków bieżących nie przekraczają sumy dochodów bieżących. W związku
z powyższym należy stwierdzić, że została zachowana relacja określona w art. 242 wyżej
przywołanej ustawy o finansach publicznych (w brzmieniu mającym zastosowanie do opracowania
wpf w 2021 r.).
W wyniku analizy projektu wieloletniej prognozy finansowej pod względem merytorycznym
Skład Orzekający stwierdził, że dług jednostki w roku 2021 wyniesie 6.460.000,00 zł, co stanowić
będzie 12,65 % planowanych na ten rok dochodów budżetu powiatu.
Dokonując analizy danych zawartych w projekcie wieloletniej prognozy finansowej, biorąc
pod uwagę ciążące na powiecie zobowiązania, Skład Orzekający stwierdził, że w 2021 roku
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wskaźnik spłat zobowiązań został zaplanowany w wysokości 2,82%, przy dopuszczalnym limicie
spłat zobowiązań na ten rok wynoszącym 10,56 %. W latach 2022 - 2028 również kwota spłat nie
przekracza dopuszczalnych górnych wysokości.
Wobec powyższego Skład Orzekający stwierdza, że nie zostanie przekroczony wskaźnik
określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.
Jednocześnie Skład Orzekający zwraca uwagę, że w projekcie uchwały o wieloletniej
prognozie finansowej w roku 2021 w pozycji 4.3 (wolne środki) ujęto kwotę 3.340.653,90 zł, zaś w
poz. 4.3.1 (na pokrycie deficytu) wskazano kwotę 2.351.429,90 zł.
W nawiązaniu do powyższego Skład Orzekający wskazuje, że ustalona na dzień sporządzenia
projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej kwota wolnych środków nie jest w pełni
potwierdzona, ponieważ rok budżetowy nie jest jeszcze zakończony, a wysokość tych środków jest
jedynie przewidywana.
Mając powyższe na względzie Skład Orzekający podkreśla, że nie kwestionuje zaplanowania
wolnych środków w przychodach budżetu w ww. kwocie, jednakże zwraca uwagę, aby zachować
szczególną ostrożność przy planowaniu tego źródła przychodów, które stanowi jednocześnie źródło
pokrycia deficytu budżetu.
W pozostałym zakresie Skład Orzekający uznał, że objaśnienia przyjętych wielkości
dochodów i wydatków są realnie uzasadnione. Poziom dochodów i wydatków budżetu objętych
wieloletnią prognozą finansową w kolejnych latach kształtuje się na poziomie zbliżonym do ich
poziomu w roku poprzedzającym dany rok budżetowy. Wielkości zaplanowanych rozchodów
w poszczególnych latach wynikają z harmonogramu spłat dotychczas zaciągniętych zobowiązań oraz
możliwości finansowych jednostki w latach 2021-2028.
Ponadto Skład Orzekający zwraca uwagę na następujące nieprawidłowości w projekcie
uchwały, które należy zweryfikować przed podjęciem uchwały w sprawie wpf:
- występują rozbieżności pomiędzy projektem uchwały budżetowej a projektem uchwały w sprawie
wpf w poz. 2.1.1 (wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane) oraz w poz. 9.3.1.1
(wydatki bieżące finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy),
- występuje rozbieżność pomiędzy okresem, na jaki przyjęto wieloletnią prognozę finansową (lata
2021-2028) a okresem wskazanym w systemie Besti@ (lata 2021-2029).
Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.
Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Roman Fandrejewski
Przewodniczący Składu Orzekającego
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