UCHWAŁA NR LXXXI.447.Z.2020
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE
z dnia 9 grudnia 2020 r.
w sprawie wydania opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino
Na podstawie art. 13 pkt 3 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) i art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.) Skład Orzekający Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:
1. Jolanta Kuźmicka
– Przewodnicząca
2. Marcin Binaś
– Członek
3. Marek Dulewicz
– Członek
pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2021-2029, z uwagami ujętymi w uzasadnieniu do uchwały.
Uzasadnienie
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata
2021 - 2029, przedłożony Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie celem zaopiniowania, opracowany został na okres spłaty długu i realizacji zaplanowanych przedsięwzięć, zgodnie z wymogami
art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.),
zwanej dalej ustawą, na okres całkowitej spłaty długu.
Wartości przyjęte w projekcie wieloletniej prognozy finansowej i projekcie budżetu są zgodne w
zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu, co wypełnia
dyspozycję art. 229 ustawy. Mając jednakże na uwadze ustawowy wymóg realistyczności prognozy,
Skład Orzekający wskazuje na brak zgodności przyjętych wartości w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które na 2021 r. zostały zaplanowane w następujących wysokościach 18 153 938,56 zł (projekt wpf) oraz 18 179 949,56 zł (projekt budżetu) – różnica
wynosi 26 011,00 zł. We wskazanym powyżej zakresie Skład Orzekający wskazuje na konieczność dokonania korekty przy uchwalaniu wskazanych powyżej uchwał.
Do wieloletniej prognozy dołączono objaśnienia przyjętych wartości, wymagane przepisem art.
226 ust. 2a ustawy. Skład Orzekający wskazuje na konieczność korekt (uzupełnień) w zakresie wskazanym przez pracownika Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń doprowadzenie do pełnej zgodności
przedstawionych kwot w objaśnieniach z kwotami ujętymi w tej prognozie oraz wpisania prawidłowych
lat, tj.:
 w punkcie 9 lit. „d” należy wpisać lata 2021-2022 oraz w punkcie 10 należy wpisać 2021 rok,
 w 2021 r. dochody bieżące na programy, projekty lub zadnia finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wykazano kwotę 58 780,57 zł (projekt wpf poz. 9.1) a
w objaśnieniach 59 38,57 zł – różnica wynosi 609,00 zł,
 w 2021 r. wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadnia finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wykazano kwotę 7 962 588,76 zł (projekt wpf poz.
9.4) a w objaśnieniach 8 152 308,14 zł – różnica wynosi 189 719,38 zł,
 w 2022 r. wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadnia finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wykazano kwotę 0,00 zł (projekt wpf poz. 9.4) a w objaśnieniach 1 551 116,68 zł – różnica wynosi 1 551 116,68 zł.
Projekt wieloletniej prognozy finansowej określa dla każdego roku budżetowego wszystkie elementy
wymagane art. 226 ust. 1 ustawy, w szczególności relacje, o których mowa w art. 242-244.
We wszystkich latach objętych prognozą projekt przewiduje spełnienie warunków uchwalania budżetu
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określonych przepisem art. 242 ustawy, w myśl którego planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki,
a także zachowanie relacji określonej przepisem art. 243, reglamentującej wysokość spłaty zadłużenia
przez jednostkę samorządu terytorialnego, w całym okresie objętym prognozą. Skład Orzekający wskazuje w tym zakresie na niski stopień zachowania przedmiotowej relacji w 2023 r., który (wg planu) wynosi 0,02 pkt%.
Zakres upoważnień projektowanych dla organu wykonawczego nie budzi zastrzeżeń.
Od opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje prawo odwołania do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.
Niniejsza opinia, na podstawie przepisów art. 230 ust. 3 w związku z art. 246 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, podlega opublikowaniu w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, na zasadach
określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1429).
Przewodnicząca Składu Orzekającego
(-) Jolanta Kuźmicka
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektroniczny/

