Elektronicznie podpisany przez:
Grażyna Wróblewska; RIO w Poznaniu
dnia 9 listopada 2021 r.

Uchwała Nr 26/1568/2021
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 9 listopada 2021 r.

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 7 i ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych
izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) w związku z art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.) Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu:

I.

Stwierdza, że uchwała Nr 352/XXXV/21 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 11
października 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2021-2036, została podjęta z naruszeniem
przepisów wskazanych w uzasadnieniu oraz zasady spójności.

II.

Uznaje, że naruszenie ma charakter nieistotny.

Uzasadnienie

Przedmiotową uchwałą, doręczoną tutejszej Izbie w dniu 22 października 2021 r., Rada
Miejska Gminy Ślesin dokonała zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na
lata 2021-2036.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu poinformowała o terminie badania uchwały
poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej porządku obrad posiedzenia Kolegium
Izby wyznaczonego na dzień 9 listopada 2021 r.
Rozpatrując sprawę na posiedzeniu w ww. dniu Kolegium Izby ustaliło i zważyło, co
następuje.
W załączniku nr 1 do uchwały w sprawie WPF, dla 2022 i 2023 r. w poz. 3 "wynik budżetu"
wykazano nadwyżkę odpowiednio w wysokości 1.820.000 i 2.270.000,00 zł, a w pozycji 3.1 „Kwota
prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów
wartościowych” wykazano odpowiednio wartość 0 i 2.180.000,00 zł (odpowiednio różnica 1.800.000
zł i 90.000,00 zł). Z wielkości wykazanych w poz. 5.1 „Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek
oraz wykup papierów wartościowych” kwota spłat dla roku 2022 wykazana została w wysokości
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2.180.000 zł, a dla roku 2023 wykazana została w wysokości 2.270.000 zł co wskazuje, że cała
nadwyżka przeznaczona została na spłaty.
Kolegium Izby wskazuje, że stosownie do przepisu art. 226 ust. 1 pkt 4 i 6 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.): Wieloletnia
prognoza finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co
najmniej:
4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
6) kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób sfinansowania jego spłaty;”.
W ocenie Kolegium, można uznać, że powyższe zostało spełnione, jeżeli wykazane wielkości
są realistyczne.
Kolegium wskazuje, że wymienione wyżej naruszenia przepisów prawa mają charakter
nieistotny. Wskazane nieprawidłowości powinny zostać wyeliminowane przy kolejnej zmianie
uchwały.

Przewodnicząca Kolegium
Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu
/-/ Grażyna Wróblewska
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