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Uchwała Nr 7/WPF / 2018
Składu Orzekającego Nr 9
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 28 listopada 2018 roku.
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie
Finansowej Miasta Radziejów na lata 2019-2030.

Wieloletniej Prognozy

Działając na podstawie art.13 pkt 12 i art.19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992
roku o regionalnych izbach obrachunkowych ( Dz. U. z 2016 roku, poz. 561) oraz art. 230
ust. 2 pkt1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017
r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 18/2018 Prezesa Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 1 października 2018 roku w sprawie składów
orzekających i zakresu ich działania,
Skład Orzekający Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, w osobach:
Przewodnicząca:
Członkowie :

-

Halina Strzelecka
Elżbieta Osińska
Jan Sieklucki
postanowił:

zaopiniować pozytywnie projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Radziejów na lata 2019-2030.

Uzasadnienie
Zgodnie z dyspozycją art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm. – dalej ufp) Burmistrz
Miasta
Radziejów
przekazał
do
Regionalnej
Izby
Obrachunkowej
w Bydgoszczy, Zespół we Włocławku, projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Radziejów na lata 2019 – 2030 (dalej WPF) celem zaopiniowania.
Na podstawie przedłożonego projektu uchwały w sprawie WPF, Skład Orzekający
stwierdził co następuje:
- WPF została opracowana na okres na jaki przyjęto limity wydatków na realizację
przedsięwzięć, co wypełnia dyspozycję normy zawartej w art. 227 ust.1 ufp.
Natomiast prognoza kwoty długu, stanowiąca część WPF obejmuje okres, na który
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zaciągnięto
i planuje się zaciągnąć zobowiązania, tj. zgodnie z art. 227 ust. 2 ufp,
- wykaz przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały spełnia wymogi określone
w art. 226 ust. 3 i 4 ufp,
- wartości przyjęte w WPF dla roku 2019 są zgodne z wartościami przyjętymi w
projekcie uchwały budżetowej na 2019 r. w tym w szczególności w zakresie wyniku
budżetu, przychodów i rozchodów budżetu oraz długu Miasta, co wypełnia zasadę
określoną w art. 229 ufp,
- na 2019 r. zaplanowano budżet Miasta z deficytem budżetowym w wysokości
1.300.000,00 zł, który planuje się sfinansować przychodami z kredytów, pożyczek.
Na koniec 2019 r, planowany jest dług w kwocie 4.239.392,00 zł,
- z analizy prognozowanych dochodów i wydatków bieżących na lata 2019 – 2030,
wynika, że
Miasto planuje w każdym roku osiągnięcie nadwyżki operacyjnej
(różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi), co jest zgodne z art.
242 ufp. Wysokość nadwyżki operacyjnej stanowi jeden z elementów oceny
możliwości jednostki do angażowania środków własnych na realizację zadań
inwestycyjnych oraz zdolności do spłat zobowiązań,
- w 2019 r. spłatę zobowiązań zaplanowano z wolnych środków o których mowa w art.
217 ust.2 pkt 6 ufp. W pozostałych latach obowiązywania WPF (2020-2030) spłatę
zobowiązań zaplanowano z nadwyżek budżetowych,
- dopuszczalny poziom spłat zadłużenia Miasta, którego wyznacznikiem, zgodnie
z art. 243 ufp jest średnia arytmetyczna z obliczonych z ostatnich trzech lat relacji
dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz
pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu, został określony
dla każdego roku objętego prognozą. Łączna kwota spłat zobowiązań przypadająca w
każdym roku objętym WPF nie przekracza w żadnym roku ustalonego w art. 243 ufp
poziomu spłat zadłużenia,
- w oparciu o dokonaną analizę i dane, którymi dysponuje Regionalna Izba
Obrachunkowa w Bydgoszczy, należy stwierdzić, że nie zachodzą przesłanki do
podważenia realności kwot przyjętych wartości w WPF. Wartości objęte WPF w
kolejnych latach kształtują się na poziomie zbliżonym do poziomu w roku
poprzedzającego dany rok budżetowy. Przedstawione objaśnienia do kategorii
finansowych przyjętych w WPF korespondują z danymi liczbowymi
Sposób wejścia w życie uchwały określono prawidłowo, jeśli uchwała zostanie
podjęta przez organ stanowiący do końca 2018 r.

Zdaniem Składu Orzekającego przedłożony projekt uchwały w sprawie WPF Miasta
Radziejów spełnia wymogi formalne i merytoryczne. Projekt uchwały zawiera
obligatoryjne elementy określone w ustawie o finansach publicznych.
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Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia,
sentencji uchwały.

Skład Orzekający postanowił jak w

Od niniejszej uchwały służy prawo wniesienia odwołania do pełnego składu Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, ul. Świętej Trójcy 35, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Przewodnicząca Składu Orzekającego
Halina Strzelecka
Członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy
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