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W załączeniu pisma przekazuję uchwałę Nr 80/2016 I Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2027 Gminy.
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29 . 'a. Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

z dnia 25 listopada 2016 roku

w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 _
2026 Gminy Imielno

I Skład Orzekający Regionalnej Izby ObrachunkoweJ w Kielcach:
Przewodniczący: Joanna Marczewska
Członkowie: Wojciech Czerw

Ireneusz Piasecki

na podstawie art. 13 pkt 12 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych
izbach obrachunkowych (tekst jedno Dz. U. z 2016 r. poz. 561), po zbadaniu w dniu 25 listopada
2016 roku projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno na lata
2017 - 2026

postanawia
ZaOpInIOWaĆpozytywnie przedłożony przez Wójta Gminy Imielno projekt uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2026 z uwagami, w szczególności dotyczącą
braku możliwości spełnienia relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w przypadku nawet
częściowego niewykonania dochodów zaplanowanych ze sprzedaży majątku

Uzasadnienie

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno na lata 2017 - 2026
przedłożony został Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach zgodnie z art. 230 ust. 2 pkt l
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedno Dz. U. z 2016 r., poz.1870).
Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej w zakresie wyniku budżetu, przychodów i
rozchodów są zgodne z wartościami przyjętymi w budżecie Glniny Imielno na 2017 rok, co
odpowiada dyspozycj i art. 229 ustawy o finansach publicznych.
Należy jednak wskazać na występujące rozbieżności pomiędzy projektem Wieloletniej Prognozy
Finansowej i projektu uchwały budżetowej dla roku 2017 w zakresie danych dotyczących:

dochodów z tytułu podatków i opłat (kol. 1.1.3) - w projekcie WPF nie ujęto kwoty dochodów
zaklasyfikowanych w S 0550 "Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości" oraz S 0670 "Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach
realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego",
dochodów z tytułu podatku od nieruchomości (kol. 1.1.3.1) - wykazano w kwocie 700 zł
podczas, gdy powinna to być kwota 700.000 zł,
wydatków majątkowych w fonnie dotacji (kol. 11.6) - w projekcie WPF ujęto kwotę 5.000 zł,
wynikającą z S 6170 "Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub
dofinansowanie zadań inwestycyjnych", który nie określa dotacji.
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W załączniku do uchwały w sprawie WPF określone zostały odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:
nazwa i cel, jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie
przedsięwzięcia, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych
latach i lilnit zobowiązal1, poza przedsięwzięciami nr 1.3.1.1 pn. Trwałość projektu "Remont i
n10dernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach: Dalechowy i Jakubów, gm. Imielno" oraz nr
1.3.1.7 pn. Trwałość projektu "Urządzenie placów zabaw na terenie gminy Imielno", dla których nie
wskazano jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację lub koordynującej wykonanie
przedsięwzięcia. Wątpliwości Składu Orzekającego budzi brak określonego limitu zobowiązań dla
przedsięwzięcia nr 1.1.2.1 "Rozbudowa wodociągu "Imielno" o miejscowości Wygoda, Rajchotka,
Karczunek" w związku z okresem realizacji w latach 2017-2018.
Upoważnienia zawarte w uchwale w sprawie WPF odpowiadają zakresowi upoważnień
wynikającemu z art. 228 ustawy o finansach publicznych.
W objaśnieniach wartości przyjętych w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej zawarto ogólne informacje dotyczące prognozowanych dochodów, wydatków
i rozchodów budżetu.

Przy prognozowanych wielkościach budżetu w latach 2017 - 2026 zostały zachowane relacje
wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Należy jednak przypomnieć, że wykonanie
wielkości budżetowych może znacznie odbiegać od prognozy i mieć istotny wpływ na wyliczenie
relacji wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych, w szczególności należy zwrócić
uwagę, że wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku w. wysokości niższej niż zaplanowana
spowoduje niespełnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w 2018 i w 2019 roku.
Przedstawione prognozy przyjęte w projekcie uchwały w sprawie WPF spełniają zasady planowania
budżetów z uwzględnieniem zachowania równowagi budżetowej.

Mając powyższe na uwadze należało postanowić jak na wstępie.

Pouczenie
Na podstawie art. 20 usL l ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (tekst jedno Dz. U. z 2016 r. poz. 561) Wójtowi Gluiny przysługuje pra\vo
wniesienia odwołania od niniejszej uchwały do Kolegiun1 Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
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