Uchw種重機Nr SO‑0少57β815佃【o12014

Skladu Orzekajapego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z d正a 8 gmd正a2014 roku

w sprawie: vryrazenia opmii o projekcie wieloletnieJ PrOgnOZy fmanSOWeJ

Miasta Konina.

Sklad Orzekajapy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu vyznaczony Zarz祖zehiem

Nr 7/2013 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dhia 3 1 stycznia 2013 roku,
ze狐. w osobach:

Przewodniczaca: Zofla Ligocka
Cz書o重心owie :

Ren如a Konowa書ek

Leszek MacieJeWSki
dzialajap na podstawie art. 13 pkt. 12 i art. 19 ust. 2 ustavy z dnia 7 paZdziemika 1992 r.
o

regionalnych

izbach

obrachunkowych

(Dz.

U.

z

2012

r.

poz.

1113

ze

zm.),

vryraZa

o

przediozonym przez Prezydenta Miasta Konina projekcie wieloletniej prognozy fmansoweJ na lata
2015‑2018

opinie pozytywnq z uwagami vyr嘘onymi w pkt 3 uz綿adnienia

Uzasadnienie
Projekt uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy fmansowej (WPF) na lata 2015 ‑ 2018
Miasta Konina zostal przedlozony tutejszej Izbie w dniu 14 1istopada 20 14 roku.
Wydajap nlnleJSZ雀OPmie Sklad Orzekajapy zapoznal sic z nastepu昭pymi dokunentani b隼dacymi
w posiadahiu Izby: uchwal年budretow雀na 2014 rok, projektem uchwaly budretoweJ na 2015 rok,

uchwalani okolobud2etowymi majapymi wplyw na zadfuzenie jednostki, sprawozdahiami
budzetowymi sporz軸zonymi wg stanu na dzieli 31.12.2013 r. i 30.09.2014 I.

1. Projekt uchwaly w sprawie WPF zawiera dane vrymagane przepISami art. 226 ustawy
z dnia 27 sie中正a 2009 I. o宜n紬SaCh public狐ych (Dz･ U･ Z 2013 r･ pOZ･ 885 ze zm･)･ Prz)彊te
w projekcie wartoSci oraz ich objaSnienia uprawdopodabniaj雀realizm prognozy.
Planowane wielkoSci budzetowe w latach objetych prognoz色zapewniaj包przestrzeganie zasadyプ

o kt6rej mowa w art. 242 ustawy o fmansach publicznych.

2. Z projektu wynika, Ze okres objety WPF wynosi 2015‑2018, a prognoza kwoty dhlgu
sporzqdzona Jest na Okres na ktory zac宣ngnl亀tO OraZ PlanuJe Si亀zaclngn蜜zobowi辞ama,

co wyczexpuje dyspozycJe art. 227 ustawy o fmansach publicznych.

3. Z przedstawionych w projekcie danych wynika, ze w latach 2015 ‑ 2026 zostanie zachowana
relacJa, O kt6reJ mOWa W art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 I. o flnansach publicznych.
Nale乞y jednak zauwaayc, Ze w 2015 roku r6血ica mi写dzy maksymalnym dopuszczalnym

l

wska血ikiem splat zobowiqza允z art. 243 ustawy o flnansach publicznych (prawa strona wzoru),

a planowanym wskainikiem splat zobowiazah (lewa strona wzoru) vynosi zaledwie 0,31 %
(5,87 % ‑ 5,56 %). Dla obliczenia maksymalnego dopuszczalnego wska血ka splat zobowiazah z

art. 243 ustawy o fmansach publicznych na rok 2015 przyjeto planowane wartoSci wykazane w
sprawozdaniu za trzy kwartaly z wykonania bu臓etu dla roku poprzedzajapego rok budZetowy,

tj. rok 2014. Uzyskahie w 2014 roku dochod6w biezapych rub dochod6w ze sprzedarty majqtku
Miasta na poziomie nizszym niz zaplanowano w budsecie, mo乞e w tych okolicznoSciach

spowodowa6, Ze dopuszczalny maksymalny wska血k splat zobowi辞ah w 201 5 roku zmhiejszy
sie do poziomu nizszego niz planowany wska血ik splat zobowiazan oraz obni2y sle ten
wska左uk na dwa kolejne lata.
W obja§hieniach do projektu WPF podano, i乞prognozuJe Sic wzrost wydatk6w biezapych o

O,13 % w stosunku do budzetu uchwalonego (w dniu 18 grudnia 2013 r. bez uwzgledniania
zmian w trakcie roku), a w latach 2016‑2018 wzrost o ok. 1 %. Naleay r6uniez zauwady6, ze
wydatki biezape w roku 2015 i 2016 zaplanowane zostaly na poziomie ni2szym niz wydatki

biezape vykonane w 2013 roku, natomiast planowane dochody bie2ape w tych samych latach
znacznie przewyzszaj雀dochody os宣ngnlete w 2013 roku. W objaShieniach do WPF podano

bardzo og61ne infomacje o zalozeniach przyjetych przy projektowaniu wielkoSci w wieloletniej

prognozie fmansoweJ na 2015 rok =ata nastepne, co znacznie utrudnia ocene realnoSci
planowania. Obja5nienia sa bardzo istotnym elementem wieloletmeJ PrOgnOZy flnausOWeJ,
bowiem infomacJe ZaWarte W tym dokumencie pozwalaj色na ocene ryzyka zwlaZanegO Z
planowaniem wieloletnim oraz przede wszystkim na rzeteln蜜oceng mozliwoSci podejmowania
inwestycji i zacingania w kolejnych latach zobowiazal diu之nych.

Z uwagi na powyzsze niezbQdne jest stale monitorowanie sytuacji flnanSOWej Miasta Kohina, a
takze podejmowanie dzialal maJapyCh na celu zwiekszenie dochod6w bie乞apych, a takze

restrukturyzacj e wydatk6w biezapych.
Wskazujap na powyZsze Sklad Orzekajapy fo‑uhje w tej cz肇ci uwagl.
4. Zakres przewidzianych dla organu vykonawczego upowa如ieh die wykracza poza dyspozycJe
wynikajac包z art. 228 ustawy o finansach publicznych.

5. Projekt uchwaly w sprawie WPF wykazuje zgodnoS6 z projektem uchwaly budzetoweJ
w zakresie vrymaganym art. 229 ustavy o fmansach publicznych w zakresie danych dotyczapych
roku2015.

6. Sklad Orzekajapy stwierdzil, iz w zalapzniku Nr 2 do projektu uchwaly w sprawie WPF "Wykaz
przedsiewzie6

do WPF'' ustalono, ze lapzne naklady flnansowe oraz limity vydatk6w

przypadajape na kolejne lata realizacJl naS鳴PuJapyCh projekt6w pn. :

‑ ,,Oczyszczanie Miasta Konina'', "Program Wspierania PrzedsiebiorczoSci w Koninie na lata
2014‑20 16''(wydatki biezape), "Zarzedzanie nieruchomoSciami zabudowanymi'', "Nabycie
nieruchomoScl grmtowych''zaplanowano w kwotach nizszych,

2

‑ ,,Realizacja Progranu Profllaktyki Zaka2eh Wirusem HPV w MieScie Koninie na lata
20 1 4‑20 1 7''zap宣紬OW孤O W kwotach wy乞szych,

od wielkosci l雀cznych naklad6w finansowych oraz limit6w wydatk6w uchwalonych przez Rade
Miasta Konina na realizacJe W/w zada丘w zalapzhiku Nr 2 do uchwaly w sprawie WPF Miasta

Konina na lata 2014 ‑ 2017 "Wykaz przedsiewzie6 do WPF'', po zmianach dokonanych
uchwal色Rady Miasta Konina Nr 876 z dnia 29 paZdziemika 2014 roku, a w obja§nieniach nie

podano przyczyn zaproponowahia tych zmian.

Majap powyZsze na wzgledzie Sklad Orzekajapy postanowil jak w sentencji.

zekaj acego

Zo宜a Ligocka

pouczenie: od niniejszej uchwaly Skladu Orzekajapego shay odwolanie do Kolegiun Izby
w teminie 14 dni od datyjej dor 7ｦV譁

