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Prezesa

Regionalnej

Regionalnej

v. Poznaniu wyznaczony

Izby Obrachunkowej

Izby

Obrachunkowej

w Poznaniu

z dnia

Zarządzeniem

28 stycznia

2016

Nr
roku,

ze zm. w osobach:
Przewodniczący:

Leszek Maciejewski

Członkowie:

Renata Konowałek
Józef Goździkiewicz

działając

na podstawie

o regionalnych

art.

13 pkt.

12 i art.

o przedłożonym

2009

z dnia

7 paździetni ka 1992 r.

(Dz. U. z :::!016 1".. poz. 561) w związku z art. :::!30ust. 3 ustawy

izbach obrachunkowych

z dnia 27 sierpnia

19 ust. 2 ustawy

r. o finansach

przez Zastępcę Burmistrza

publicznych

(Dz.

U. z 2017

r. poz.

2077),

wyraża

Miasta Koła projekcie w ielolctnicj prognozy finansowej na

lata 2018 - 2025

opinię pozytywna.

Uzasadnienie

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej
Koła został przekazany elektronicznie
Wydając

niniejszą

w posiadaniu
budżetowej

opinię

budżetową

na 2018 rok, uchwałami

sprawozdaniami

budżetowymi

finansowej (WPF) na lata 2018 - 2025 Miasta

tutejszej Izbie w dniu 15 listopada 2017 roku.

Skład Orzekający

Izby: uchwałą

prognozy

Lapoznał

się z następującymi

na 20 17. rok w~az ze zmianami
okołobudżetowymi

sporządzonymi

I. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej

mającymi

prognozy

finansowej

wartości zaplanowanych
2. Planowane

wielkości

będącymi

do niej, projektem

wpływ na zadłużenie

wg stanu na dzień 31. J 2.20 16 r. i 30.09.2017

art. 226 ustawy z dnia '27 sierpnia 2009 r. o finansach
Załączone do projektu uchwały objaśnienia

dokumentami

zawiera dane wymagane

publicznych

uchwały
jednostki,

f-

przepisami

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).

mają bardzo ogólny charakter i nie odnoszą się wprost do

na lata następne.
budżetowe

w latach objętych

prognozą

zapewniają

przestrzeganie

zasady,

o której mowa wart. 242 ustawy o finansach publicznych.
3. Z projektu wynika, że wieloletnia
długu sporządzona

prognoza finansowa obejmuje lata 2018 - 2025, a prognoza kwoty

jest na okres, na który zaciągnięto

zobowiązania,

co wyczerpuje

dyspozycje

art. 227 ustawy o finansach publicznych.
4. Z przedstawionych

w projekcie danych wynika, że w latach 2018 - 2025 zostanie zachowana relacja,

o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
5. Zakres

przewidzianych

dla organu

wykonawczego

wynikającą z art. 228 ustawy o finansach publicznych.

upoważnień

nie wykracza

poza dyspozycję

6. Projekt

uchwały

w

sprawie

WPF

wykazuje

zgodność

z

projektem

art. 229 ustawy o finansach publicznych

w zakresie wymaganym

uchwały

budżetowej

w zakresie danych dotyczących

roku 2018.
7. Skład Orzekający

formułuje następujące uwagi odnośnie przedłożonego

I) W załączniku

Nr 1 do projektu uchwały

W

sprawie WPf. określającym

i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe,
sposób

finansowania

oraz sfinansowanie

deficytu,

projektu:
prognozowane

wynik budżetu, przeznaczenie

przychody

rozchody

dochody

nadwyżki lub

budżetu.

kwotę

długu

spłaty długu wystąpiły następujące nieprawidłowości:

- w roku 2018 wykazano

dochody

bieżące na programy.

projekty

lub zadania finansowane

z udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust. ] pkt 2 i 3 ustawy, w tym środki określone
w mi. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 12.1.1) w kwocie 355.740.52

zł. podczas gdy z załącznika

nr I do projektu uchwały budżetowej wynika, iż winna być to kwota 351.546.05 zł;
- wydatki

bieżące

na programy,

projekty

lub zadania

finansowane

wart. 5 ust. 1 pkt Z ustawy (poz. 12.3.1) w 2018 roku wykazano
nr 2 do projektu

załącznika

L

środków,

5 ust. l pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi

o których mowa wart.

podczas gdy

z udziałem

wysokości 355.740,52 zł.

\II,

uchwały budżetowej

wynika. iż winna być to

kwota 351.5-l6.05 zł.
2) Na stronie

2 uzasadnienia

na lata 2018-2025
sil;'

li'

do projektu

Wieloletniej

zapisano: ,. Wynagrodzenia

Prognozy

Finansowej

i składki zwiqzane z ich naliczaniem

latach :!()/Y -2021 wzrost wynagrodzen o około 1,5% rocznie.

okreslane zostały

stałych wysokosciach",

li'

na wynagrodzenia

i pochodne

(poz.

Miasta

przewiduje

Od roku 2022 kwot)' fe

podczas gdy w 2022 - 2024 zaplanowano

11.1) w kwocie 39.153.919

Koła

zł. natomiast

wydatki

w 2025 roku

w kwocie 19.153.919 zł.
3) W załączniku Nr 2 do projektu WPF stwierdzono:
a) ustalono

zobowiązań
-

inne

wartości

łącznych

dla niżej wymienionych

z Powiatem

limit zobowiązań

\v wysokości

\v kwocie 400.000
zł,

wydatków

limitów

limitów

a mianowicie:
inwestycyjnych
finansowe

zł i limity wydatków

\1/

zakresie infrastruktury

w wysokości

2.814.888,40

zł,

w 2018 r. - O Li, w 2019

f. -

podczas gdy w załączniku nr 2 do WPF na lata 2017-2025

przez Radę Miejską w Kole ustalono dla tego zadania: łączne nakłady finansowe
3.01-l.888.-ł0

w 2018 r. - 200.000 zł,

-

przedsięwzięć

Kol kim", łączne nakłady

200.000 zł i w 2020 r. 200.000
uchwalonym

'finansowych,

przedsięwzięć,

wspólnych

dla zadania "Realizacja
drogowej

nakładów

'W

dla zadania .,Wykonanie
ujęcia wód termalnych
nakłady finansowe
limity wydatków

zł, limit zobowiązań

1.350.00 zl i limit wydatków

2019 r. - 200.000 zł i w 2020 r. - 200.000 zł;
otworu poszukiwawczo

w miejscowości

w wysokości

24.918.000

w 2018 r. - 23.810.500

okres realizacji

- rozpoznawczego

Koło GT - 1 w celu

Chojny", ustalono okres realizacji 2017-2019, łączne

załączniku nr 2 do WPF na lata 2017-2015
dla tego zadania:

w kwocie

2017

zł, limit zobowiązań

w kwocie 24.918.000

zł i w 2019 r. - 1.107.500
uchwalonym

zł i

zł, podczas gdy w

przez Radę Miejską w Kole ustalono

- 2018, łączne

nakłady

finansowe

w wysokości

25,5J7.136.93

zł. limit zobowiązań

25.517.136.93

zł.

W objaśnieniach
w planowanych
okoliczności

do projektu uchwały Zastępca
wcześniej

7ł i limit wydatków w 2018 r.--

w kwocie 25.517.136.93

Burmistrza

przedsięwzięciach

uzasadniają propozycje wprowadzenia

nie podał informacji

wieloletnich.

jak

również

na temat zmian

nie wskazał

jakie

takich zmian.

Mając powyższe na względzie Skład Orzekajacy postanowił jak w sentencji,
Przewodniczqcy
Składu Orzekajoeego

C·~C-ol:'

~

Leszek Maciejewski

Pouezenie:

Od

niniejszej

uchwały

Składu

Orzekającego

w terminie J 4 dni od daty jej doręczenia.

służy

odwołanie

do

Kolegium

Izby

