Uchwała Nr 252/g217/F/V/18
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 5 grudnia 2018 r.
w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojnice na
lata 2019 - 2028.
Na podstawie art. 13 pkt 12 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 561) oraz art. 230 ust. 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077
z późn. zm.);
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, w osobach:
1.

Marian Kujawski

- przewodniczący

2.

Roman Fandrejewski

- członek

3.

Anna Patyk

- członek

opiniuje pozytywnie - z uwagami - projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Chojnice na lata 2019 - 2028.
UZASADNIENIE
W dniu 15 listopada 2018 r. do tutejszej Izby wpłynęło zarządzenie Nr F/223/2018 Wójta
Gminy Chojnice z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Chojnice.
Analiza treści opiniowanego dokumentu wykazała, że projekt uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Chojnice na lata 2019-2028 został opracowany zgodnie z wymogami
określonymi w art. 226, art. 227 i art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Skład Orzekający stwierdził, że wielkości zaplanowanych wydatków bieżących w latach 2019
– 2028 nie przekraczają sumy dochodów bieżących. W związku z powyższym należy stwierdzić, że
została zachowana relacja określona w art. 242 wyżej przywołanej ustawy o finansach publicznych.
W wyniku analizy projektu wieloletniej prognozy finansowej pod względem merytorycznym
Skład
Orzekający
stwierdził,
że
dług
jednostki
w roku
2019
wyniesie
48.987.240 zł, co stanowi 54,36% planowanych na ten rok dochodów budżetu gminy.
Dokonując analizy danych zawartych w projekcie wieloletniej prognozy finansowej oraz
biorąc pod uwagę ciążące na gminie zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz
wyemitowanych obligacji, po uzyskaniu w 2019 roku zaplanowanych przychodów w kwocie
16.200.000 zł, Skład Orzekający stwierdził, że w 2019 roku kwota spłat wyżej wymienionych
zobowiązań z powyższych tytułów została zaplanowana w wysokości 8,00% planowanych na ten rok
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dochodów budżetu, przy dopuszczalnym na ten rok wskaźniku spłat w wysokości 9,35%
planowanych na ten rok dochodów. Natomiast w latach w latach 2020 - 2021 jednostka nie spełnia
wskaźnika wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych w ujęciu danych
planistycznych. Dla roku 2020 wskaźnik wynosi 7,96 % przy dopuszczalnym 6,61% (przekroczenie
o 1,35%) natomiast dla roku 2021 wskaźnik wynosi 8,80% przy dopuszczalnym wskaźniku 8,44%
(przekroczenie o 0,36%).
W pozostałych okresach prognozy tj. w latach 2022-2028 powyższe wskaźniki nie zostały
przekroczone.
Skład Orzekający analizując objaśnienia przyjętych wielkości dochodów uznaje je za realnie
uzasadnione. W objaśnieniach do projektu wieloletniej prognozy finansowej ujęto bowiem główne
źródła dochodów, uwzględniając tendencje kształtowania się ich wielkości w oparciu o kwoty
subwencji, dotacje celowe ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2019 r. oraz analizy wykonania
dochodów w latach poprzednich. Objaśnienia do projektu wieloletniej prognozy finansowej
zawierają również informacje dotyczące wielkości planowanych do realizacji wydatków
w odniesieniu do planowanego ich wykonania na koniec roku poprzedzającego dany rok budżetowy
objęty prognozą. Wielkości zaplanowanych rozchodów w latach 2019 – 2028 wynikają
z harmonogramu spłat dotychczas zaciągniętych zobowiązań.
W wyniku analizy przedłożonego projektu uchwały , Skład Orzekający zwraca uwagę na
nieprawidłowości, które należy wyeliminować przed podjęciem uchwały Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Chojnice:
1) W przedstawionym projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice w latach
2020 - 2021 jednostka nie spełnia wskaźnika wynikającego z art. 243 ustawy o finansach
publicznych w ujęciu danych planistycznych,
2) W latach 2020 - 2028 w poz. 10.1 wykazano nieprawidłowe kwoty przeznaczenia
prognozowanej nadwyżki budżetowej na spłaty kredytów, pożyczek i wykup obligacji, czego
wymaga przepis art. 226 ust.1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych,
3) W załączniku przedsięwzięć w zadaniu 1.1.2.3 – „Budowa zjeżdżalni Charzykowy" oraz
w zadaniu 1.3.2.1 - „Wykonanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej NieżychowiceKamionka..." kwoty wydatków są niezgodne z załącznikiem zadań inwestycyjnych dołączonym do
projektu budżetu.
Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.
Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdańsku w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia.

Marian Kujawski
Przewodniczący Składu Orzekającego
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