UCHWAŁA NR CCCLIV.577.2017
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE
z dnia 29 listopada 2017 r.
w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Bielice na lata 2018 - 2032
Na podstawie art. 13 pkt 12 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561), Skład
Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:
1. Anna Suprynowicz
– Przewodnicząca
2. Krystyna Goździk
– Członek
3. Katarzyna Korkus
– Członek
pozytywnie
opiniuje przedłożony projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Bielice na lata 2018 - 2032.
Uzasadnienie
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Bielice na lata 2018 - 2032 został przedłożony do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie przez Wójta Gminy Bielice w formie elektronicznej w dniu 15 listopada br.
Przedłożony projekt został sporządzony z zachowaniem wymogów określonych
przepisem art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2017 r. 2077), zwanej dalej ufp.
Wieloletnią prognozę finansową, w tym prognozę kwoty długu, sporządzono na
lata 2018 – 2032, czyli na okres na który zaciągnięto zobowiązania, co spełnia wymogi określone w art. 227 ufp.
W całym okresie objętym prognozą zapewniono przestrzeganie wymogów wynikających z art. 242 ufp. Z kształtowania się relacji, o której mowa w art. 243 ufp
wynika, że w 2018 r. relacja nie zostanie zachowana, co jest prawnie dopuszczalne
z uwagi na realizację przez gminę programu naprawczego w latach 2015-2017, w którym relacja mogła być niezachowana w latach 2017-2019 (z uwagi na skrócenie okresu spłaty zadłużenia z 2035 r. na 2032 r. oraz skrócenie okresu karencji spłaty pożyczki z budżetu państwa z 2020 r. na 2017 r.). Z projektu WPF wynika, że począwszy od
2019 r. do 2032 r. relacja jest zachowana.
Realizując postanowienia art. 229 ustawy zapewniono zgodność wartości przyjętych w projekcie wieloletniej prognozy finansowej z wartościami przyjętymi w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok w zakresie wyniku, przychodów i rozchodów.
Do wieloletniej prognozy dołączono objaśnienia przyjętych wartości, wymagane przepisami art. 226 ust. 2a ustawy.
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W załączniku do uchwały o planowanych i realizowanych przedsięwzięciach,
zgodnie z art. 226 ust. 3 ustawy, określono odrębnie dla każdego przedsięwzięcia
wszystkie wymagane przepisem elementy, poza tym, że dla przedsięwzięć „Kompleksowa modernizacja budynku ośrodka zdrowia” (poz. 1.1.1.1) i „Kompleksowa modernizacja budynku Urzędu Gminy” (poz. 1.1.1.2), poza określeniem łącznych nakładów,
nie określono limitów wydatków i limitów zobowiązań.
Zawarte w projekcie uchwały upoważnienia dla organu wykonawczego znajdują umocowanie w art. 228 ustawy.
Mając na uwadze powyższe, Skład Orzekający postanowił jak w sentencji
uchwały.
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 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Szczecinie, 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 2016 r. poz. 1764 ze zmianami).

Przewodnicząca Składu Orzekającego
Anna Suprynowicz

