UCHWAŁA NR CDIX.697.2019
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE
z dnia 29 listopada 2019 r.
w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Dobra na lata 2020-2027.
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 2019 r. poz.2137) Skład Orzekający Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:
1) Krystyna Goździk – Przewodnicząca
2) Dawid Czesyk
– Członek
3) Katarzyna Korkus – Członek
pozytywnie
opiniuje przedłożony projekt uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dobra lata 20202027, z uwagą w uzasadnieniu.
Uzasadnienie
Projekt uchwały dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra lata 2020-2027,
przedłożony Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie celem zaopiniowania opracowany
został na okres spłaty zobowiązań, przewidziany przepisem art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.). Do wieloletniej prognozy
dołączono objaśnienia przyjętych wartości, wymagane art. 226 ust. 2a ustawy o finansach
publicznych, a także załącznik dotyczący planowanych przedsięwzięć z wyszczególnieniem
wszystkich elementów przewidzianych w art. 226 ust. 3 ustawy.
Przedłożony projekt określa dla każdego roku budżetowego wszystkie elementy wymagane
art. 226 ust. 1 cyt. ustawy o finansach publicznych, w szczególności relacje, o których mowa w art.
242-244. We wszystkich latach objętych prognozą projekt przewiduje spełnienie warunków
uchwalania budżetu określonych przepisami art. 242-244 ustawy o finansach publicznych,
reglamentującymi stosunek dochodów bieżących do wydatków bieżących oraz wysokość spłaty
zadłużenia przez jednostkę samorządu terytorialnego.
Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie, zgodne są w zakresie
wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu, co wypełnia
dyspozycję art. 229 cyt. Ustawy. Skład Orzekający zwraca jedynie uwagę na brak skorelowania
poz. 9.4 i 9.4.1. projektu prognozy finansowej.
Zakres upoważnień projektowanych dla organu wykonawczego nie budzi zastrzeżeń, z
wyjątkiem:
- zawartego w § 3 ust. 2 projektu uchwały upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu
umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia
ciągłości działania jednostki (…), obejmującego zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o
którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – z uwagi na brak określenia w
uchwale budżetowej odpowiedniego limitu zadłużenia z tego tytułu,
- upoważnienia zawartego w § 3 ust. 3 projektu uchwały, odbiegającego od formuły
ustawowej, zawartej w art. 232 ust. 2 ustawy o finansach publicznych i nie obejmującego swym
zakresem upoważnienia do zmiany kwot wydatków określonych ww. przepisem.
Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 cyt. ustawy
o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje prawo odwołania do Kolegium Izby
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
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Niniejsza opinia, na podstawie art. 230 ust. 3 w zw. z art. 246 o finansach publicznych,
podlega publikacji 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
Krystyna Goździk

