Elektronicznie podpisany przez:
Grażyna Wróblewska; RIO w Poznaniu
dnia 10 lutego 2022 r.

Uchwała Nr 6/266/2022
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 9 lutego 2022 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, z późn. zm.) 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 389/XXXVIII/21 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 30 grudnia
2021 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na
lata 2022-2038, została podjęta z naruszeniem przepisów prawa wskazanych w uzasadnieniu
oraz zasady spójności.

II.

Uznaje, że naruszenie ma charakter nieistotny.

Uzasadnienie

Przedmiotową uchwałą, doręczoną tutejszej Izbie w dniu 12 stycznia 2022 r., Rada Miejska
Gminy Ślesin uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Ślesin na lata 2022-2038.
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 lutego 2022 r.
Rozpatrując sprawę uchwały na posiedzeniu w ww. dniu Kolegium Izby po zapoznaniu się z
jej treścią ustaliło i zważyło, co następuje.
W załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie WPF, określającym prognozowane dochody i
wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób
finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sfinansowanie spłaty długu
wykazane w pozycji 10.6 spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów
wartościowych, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już
zaciągniętych (w tym zaplanowane do 31 grudnia 2021 r.), wykazano raty stanowiące sumę
22.529.000,00 zł, podczas gdy z dokumentów będących w Izbie wynika kwota 24.740.244,00 zł. Z
zestawienia obrotów i sald na 31 grudnia 2021 r. wynika, że zadłużenie wynosi 20.784.000,00 zł.
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Wystąpiły niezgodności danych wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w
załączniku Nr 1 dotyczących roku 2022 z uchwałą budżetową na 2022 r. Niezgodności dotyczą
pozycji:
- na pokrycie deficytu finansowanego z wolnych środków poz. 4.3.1 wykazano kwotę
1.800.000,00 zł, a w budżecie nie wykazano finansowania,
- na pokrycie deficytu finansowanego z kredytów poz. 4.1.1 wykazano kwotę 6.009.705,00 zł, a
w budżecie nie wykazano finansowania.
Przepis art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r.
poz. 305, z późn. zm.) stanowi, że wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie
jednostki samorządu terytorialnego, powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i
związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.
W ocenie Kolegium, wymienione wyżej naruszenia przepisów prawa mają charakter
nieistotny. Wskazane nieprawidłowości powinny zostać wyeliminowane przy zmianie uchwały.

Przewodnicząca Kolegium
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Obrachunkowej w Poznaniu
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