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u C H W A Ł A Nr 2/ Jy /2017

z dnia 6 grudnia 2017 roku

Składu Orzekającego

Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Rzeszowie

w sprawie: projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nieby/ec na
lata 2018-2024.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzesżowie:
1. Anna Trałka - przewodniczący
2. Alicja Nowos ławska-Cwynar - członek
3. Waldemar Wita lec - członek

po rozpatrzeniu projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Niebylec na
lata 2018-2024 - działając na podstawie art. 13 pkt 2, art. 19 ust. 2 i art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t.: OzU 2016,
poz. 561)

postanawia

pozytywnie zaopiniować przedłożony projekt z uwagami zawartymi w pkt. 3 i 4 uzasad-
nienia uchwały.

UZASADNIENIE

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niebylec na lata
2018-2024 wpłynął do Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie w formie dokumen-
tu elektronicznego w dniu 15 listopada 2017 r. Projekt uchwały budżetowej Gminy Nieby-
lec na 2018 rok, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 135/2017 Wójta Gminy Niebylec
z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia projektu budżetu gminy na 2018 rok, został
przekazany do Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie w dniu 15 listopada 2017
roku.
1. Przedłożony projekt składa się z projektu uchwały Rady Gminy Niebylec w sprawie

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niebylec, Załącznika Nr 1 pn. "Wie-
loletnia prognoza finansowa Gminy Niebylec na lata 2018-2024" wraz z prognozą długu
obejmującą lata 2018-2024, Załącznika Nr 2 pn. "Wykaz przedsięwzięć do WPF", Za-
łącznika Nr 3 pn. "Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Niebylec na lata 2018-2024".



2. Przyjęte wielkości planowanych dochodów i wydatków w okresie objętym wieloletnią
prognozą finansową znajdują potwierdzenie w objaśnieniach do projektu wieloletniej
prognozy finansowej.

3. Projekt wieloletniej prognozy finansowej wykazuje nieprawidłową kwotę przychodów
z tytułu kredytów długoterminowych i kwotę długu na koniec III kwartału 2017 r.
w wysokości 337 243,44 zł.
Planowana kwota przychodów z tytułu kredytów długoterminowych i kwota długu na
koniec III kwartału 2017 r. równa jest kwocie 1 385 783,94 zł. Zmniejszenie planowanej
kwoty kredytów długoterminowych o kwotę 1 048 540,50 zł miało miejsce po upływie III
kwartału br. uchwałą Rady Gminy w Niebylcu Nr XXXVI/181/2017 z dnia 24.10.2017 r.
zmieniającą uchwałę budżetową Gminy Niebylec na 2017 rok.
Spowodowało to ustalenie w projekcie wieloletniej prognozy finansowej nieprawidłowej
kwoty długu na koniec 2018 roku, uwzględniającej wyłącznie planowaną kwotę
przychodów z tytułu kredytów długoterminowych w 2018 roku w kwocie
4315941,23 zł.
Dlatego w Zał. Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" należy wprowadzić następujące
zmiany:
1) skorygować zapisy w kolumnach:
a) 4.3 i 4.3.1. do kwot ustalonych na koniec III kwartału 2017 r.
b) 6 kwotę długu do kwoty ustalonej na koniec III kwartału 2017 r.

2) W kol. 6 "kwota długu" na 2018 r. należy obliczyć kwotę długu zgodnie z przepisami
art. 243 ust. 2 ustawy o finansach publicznych przy uwzględnieniu planu III kwartału
2017 r. oraz kwoty zobowiązań wymagalnych w wysokości 2 445,66 zł, wynikającej
ze sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń
i gwarancji, zgodnie z postanowieniami art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach pub-
licznych.

3) Suma planowanych wydatków majątkowych na koniec 2018 roku (kol. 2.2) projektu
wieloletniej prognozy finansowej powinna równać się sumie wydatków inwestycyj-
nych kontynuowanych (kol. 11.4), nowych wydatków inwestycyjnych (kol. 11.5) i wy-
datków majątkowych w formie dotacji (kol. 11.6). Kwota ta w kol. 2.2 równa jest kwo-
cie 9 069 591,62 zł, natomiast suma kolumn 11.4, 11.5 i 11.6 równa jest kwocie
9 544 591,62 zł.

4. W załączniku Nr 2 do projektu uchwały pn. "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej pro-
gnozy finansowej Gminy Niebylec na lata 2018-2024" ujęto 9 projektów (5 kontynuo-
wanych od 2015, 2016 i 2017 r. oraz 4 nowe projekty z terminem realizacji od 2018 do
2019 lub 2020 r.), w tym:
- w zakresie wydatków bieżących 3 projekty realizowane z udziałem środków, o któ-

rych nowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach pub-
licznych (OzU 2016, poz. 1870):

1) Projekt partnerski "Razem do przyszłości w ramach RPO WP" z okresem realizacji
2017-2018,

2) Projekt partnerski "Wspólnie do Sukcesu" z okresem realizacji 2017-2018,
3) Przedszkolaki w Połomi - zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego

z terminem realizacji 2017-2018,
i 1 projekt z grupy pozostałych:
"PSeAP - utrzymanie efektów projektu do 2018 roku - Zapewnienie utrzymania efek-
tów zrealizowanego w latach 2011-2013 projektu Podkarpacki System e-Admi-
nistracji Publicznej" z okresem realizacji 2015-2019.

- w zakresie wydatków majątkowych 5 projektów z grupy pozostałych:



1) "Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Gwoźnicy Górnej - poprawa warunków
lokalowych do prowadzenia zajęć sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy Nie-
bylec" z okresem realizacji 2016-2018;

2) "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jawornik - poprawa stanu środo-
wiska naturalnego na terenie Gminy Niebylec" z terminem realizacji 2018-2020;

3) Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowo-
ściach: Baryczka, Małówka i Połomia II etap - poprawa stanu środowiska naturalne-
go na terenie Gminy Niebylec" z terminem realizacji 2018-2019;

4) "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lutcza - poprawa stanu środowi-
ska naturalnego na terenie Gminy Niebylec" z terminem realizacji 2018-2020;

5) Budowa budynku usługowego wielofunkcyjnego w Bliziance - poprawa warunków lo-
kalowych dla działalności OSP Blizianka, KGW i innych stowarzyszeń z okresem rea-
lizacji 2018-2019;

Odnośnie projektu "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lutcza"
należy doprowadzić do zgodności okres realizacji projektu ujęty na lata 2018-
2020 z limitem wydatków planowanych na lata 2018-2021.

5. W projekcie uchwały prawidłowo określono upoważnienia dla Wójta Gminy Niebylec do:
a) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa

wart. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w Załączniku
Nr 2 do uchwały, z podaniem kwoty ogółem i maksymalnych kwot w 2019 do 2021 r.;

b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w la-
tach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z któ-
rych wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:
- zawartych na czas nieokreślony w zakresie ustalonym w art 143 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t.: OzU 2015, poz. 2164 ze zm.);
- zawartych na czas określony z podaniem maksymalnej kwoty;

c) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Niebyiec do
zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w la-
tach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z któ-
rych wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, obejmujące pełny zakres
upoważnienia dla Wójta Gminy, określony w § 5 projektu uchwały.

6. W projekcie wieloletniej prognozy finansowej na 2018 rok przyjęto budżet z deficytem
budżetu w kwocie 4 315 941,23 zł.
Planowane przychody równe są kwocie planowanego deficytu z tytułu kredytów długo-
terminowych.
W roku 2018 Gmina nie planuje rozchodów z tytułu spłaty planowanego do zaciągnięcia
kredytu długoterminowego.
Zatem, jest przestrzegany obowiązek wynikający z art. 229 ustawy o finansach publicz-
nych, z którego wynika, że wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i bud-
żecie j.s.t. powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych
z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu j.s.t.

7. W projekcie wieloletniej prognozy finansowej została zachowana relacja z art. 242
ustawy o finansach publicznych. Planowane wydatki bieżące objęte okresem wielolet-
niej prognozy finansowej zostały pokryte dochodami bieżącymi.

8. Z prognozy kwoty długu Gminy Niebylec na lata 2018-2024, stanowiącej część projektu
wieloletniej prognozy finansowej Gminy, wynika, że spłata zobowiązań z tytułu plano-
wanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 4 315 941,23 zł, począw-
szy od 2018 roku wynosi:



a) w 2018 r. - 0,03% planowanych na ten rok dochodów budżetu, przy dopuszczalnym
na ten rok wskaźniku spłat 7,90%,

b) w 2019 r. - 2,15% planowanych na ten rok dochodów budżetu, przy dopuszczalnym
na ten rok wskaźniku spłat 6,36%,

c) w 2020 r. - 2,13% planowanych na ten rok dochodów budżetu, przy dopuszczalnym
na ten rok wskaźniku spłat 5,10%,

d) w 2021 r. - 2,05% planowanych na ten rok dochodów budżetu, przy dopuszczalnym
na ten rok wskaźniku spłat 5,60%,

e) w 2022 r. - 1,98% planowanych na ten rok dochodów budżetu, przy dopuszczalnym
na ten rok wskaźniku spłat 6,39%,

f) w 2023 r. - 1,90% planowanych na ten rok dochodów budżetu, przy dopuszczalnym
na ten rok wskaźniku spłat 8,00%,

g) w 2024 r. - 1,81% planowanych na ten rok dochodów budżetu, przy dopuszczalnym
na ten rok wskaźniku spłat 8,85%.

Zatem, wskaźniki z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie spłaty planowa-
nego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego są zachowane.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia Skład Orzekający wydał opinię jak w sentencji.

Od uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do pełnego składu Kolegium Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniej-
szej uchwały.

Otrzymują:
1. Wójt Gminy Niebylec 2x,
2. ala.


