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W załączeniu przesyłam uchwałę nr W259/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w 
sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krośnice przedstawionym wraz z projektem uchwały 
budżetowej na rok 2017.
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Uchwała Nr V/259/2016
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z dnia 13 grudnia 2016 r.

w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy 
Krośnice przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2017

Na podstawie art. 13 pkt 12 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach 
obrachunkowych (Dz.U. z 2016 r. poz.561.) w związku z art. 230 ust. 2 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870) oraz zarządzenia nr 1/12 Prezesa 
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie wyznaczenia 
składów orzekających i ich przewodniczących (ze zm.), Skład Orzekający Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu, w osobach:

1. Ewa Pudło - przewodnicząca
2. Joanna Radzieja - członek
3. Henryk Kamieniecki -  członek

wydaje opinię pozytywną z uwagami

o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krośnice przedstawionym 
wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2017.

Uzasadnienie

I. Zgodnie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (zwanej 
dalej -  u.f.p.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego (wójt, burmistrz, prezydent) przedkłada 
projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany wraz z projektem 
uchwały budżetowej organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej celem 
zaopiniowania. Stosownie do postanowień art. 230 ust. 3 u.f.p. regionalna izba obrachunkowa wydaje 
opinię do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany, 
przedstawionego wraz z projektem uchwały budżetowej, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia 
przestrzegania przepisów ustawy dotyczących uchwalania i wykonywania budżetów w następnych 
latach, na które zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania.

R Skład Orzekający oceniając przedłożony 15 listopada 2016 r. Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej we Wrocławiu projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy 
Krośnice wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2017 stwierdził, co następuje:

1. Wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą kwoty długu sporządzono na lata 2017 - 2027, co 
spełnia wymogi art. 227 ust. 1 i ust. 2 u.f.p.

2. Ujęte w prognozie na 2016 rok kwoty dochodów i wydatków ogółem oraz przychodów i 
rozchodów są zgodne z kwotami ujętymi w projekcie uchwały budżetowej na rok 2016, co spełnia 
wymogi art. 229 u.f.p.

3. Zachodzi rozbieżność z projektem budżetu roku 2017 w zakresie wielkości budżetowych ujętych 
w pozycjach: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.3.1, 1.1.4, 1.1.5. Ponadto nie wypełniono poz. 11.1, 11.2, 
12.2,12.2.1,12.4 i 12.4.1.

4. W latach objętych prognozą zachowano wymóg określony w art. 242 u.f.p. w zakresie wielkości 
dochodów bieżących i wydatków bieżących budżetu. Źródłem finansowania wydatków bieżących 
są dochody bieżące.

5. W kol. „Plan na m kw 2016” i „Wykonanie 2016” błędnie określono wielkości w poz. 4.1; winno 
być 0 -  gmina bowiem nie wprowadziła do budżetu ani nadwyżki z lat ubiegłych (nie posiada), ani 
wolnych środków.

6. Według danych zawartych w WPF kwota długu na koniec 2017 r. wynosi 29.135.600,98 zł, co 
stanowi 71,7% planowanych dochodów. Prognoza spłaty długu została opracowana przy 
uwzględnieniu wymogów z art. 243 u.f.p.

7. Skład Orzekający zauważa, że relatywnie wysoki wskaźnik zdolność spłaty zobowiązań w 2017 r. 
- 17,71% (18,09% przewidywane wykonanie wg urealnionych wielkości na 2016 r.), został



2

podwyższony w 2014 r. poprzez sprzedaż zwrotną nieruchomości o wartości 3,9 min zł (wskaźnik 
jednoroczny 21,23%). W 2016 r. przewidywany wskaźnik jednoroczny ustalono również na 
wysokim poziomie 20,03% i jest on wyższy niż plan na IE kw. 2016 r. - 18,91%. Zdaniem Składu 
planowane obniżenie wskaźnika jednorocznego do 10,54% w 2017 r. (wzrost wydatków bieżących 
przy jednoczesnym spadku dochodów bieżących) i obniżenie zdolności spłaty w kolejnych latach 
do 13,86% w 2020 r., niepomyślnie rokuje na spełnienie relacji z art. 243 u.f.p. w kolejnych 
latach. Należy także wskazać na obciążenie gminy zobowiązaniami nie wpływającymi na 
wskaźnik spłat, które w latach 2017-2019 wyniosą kolejno: 664.060 zł, 483.158 zł i 3.936.000 zł.

8. Wbrew postanowieniom art. 226 ust. 3 pkt 5 u.f.p. ustalony w zał nr 2 „Przedsięwzięcia” ustalono 
limit zobowiązań jest wyższy od sumy limitu wydatków w poszczególnych latach dla 
następujących zadań:
- "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na 
świetlicę wiejską w Wierzchowicach",
- "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zakładu Usług Komunalnych ul. Lipowa 3 
Wierzchowice",
- "Kompleksowa modernizacja energetyczna Domu Kultury w Bukowicach",
- "Sprzedaż-dzierżawa-odkup nieruchomości (wydatki bieżące)",
- "Utrzymanie Kraśnickiej Kolejki Wąskotorowej wraz z kosztami operatora",
- "Budowa Szkoły w Bukowicach roboty dodatkowe",
- "Wykonanie nakładki z masy bitumicznej na drodze powiatowej nr 1436 Kuźnica-Stara Huta i nr 
1444 Wierzchowice-Dziewiętlin".

Wydając przedmiotową opinię Skład Orzekający ocenił przedłożony projekt uchwały w sprawie 
wieloletniej prognozy na podstawie kryterium zgodności z prawem. Równocześnie wskazuje, że 
organy jednostki samorządu terytorialnego ponoszą odpowiedzialność za sytuację finansową 
jednostki, a w szczególności za celowość i realność planowanych wydatków.

Opinia -  zgodnie z art. 230 ust. 3 u.f.p. -  podlega publikacji przez jednostkę samorządu 
terytorialnego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej (Dz.U. z 2015 r. 2058) w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

Od niniejszej uchwały przysługuje zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach 
obrachunkowych odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie 
14 dni od dnia doręczenia uchwały.
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