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Uchwała Nr 057/g326/F/IV/21
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 2 grudnia 2021 r.

w sprawie opinii o projekcie uchwały (› wieloletniej prognozie finansowej gminy Sztum na lata
2022 - 2028.

Na podstawie art. 13 pkt 12 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) oraz art. 230 ust.
2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.),
Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
..:—m « ›
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, w osobach:
].
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Adam Kuczyński
Katarzyna Renke
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pozytywnie - z uwagą - opiniuje projekt uchwały o wieloletniej prognozie finansowej gminy
Sztum na lata 2022 - 2028.

UZASADNIENIE
W dniu 15 listopada 2021 roku do tutejszej Izby wpłynęło zarządzenie nr 113.2021
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zdnia 15 listopada 2021 r. wsprawie przyjęcia Wieloletniej
Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2022 - 2028.
Analiza treści opiniowanego dokumentu wykazała, że projekt uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej został opracowany zgodnie zwymogami określonymi wart. 226, art. 227
i art. 228 ustawy o finansach publicznych.
Skład Orzekający stwierdził, że w roku 2022 zaplanowane wydatki bieżące są większe od
dochodów bieżących o kwotę l.175.688 zł. Zgodnie natomiast zart. 242 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu,
wktórym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone
oprzychody, októrych mowa wart. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8 ustawy. Skład Orzekający uznał, że
wymóg art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych został spełniony.
W latach 2023-2028, tj. w latach objętych wieloletnią prognozą finansową, wydatki bieżące
nie przekraczają dochodów bieżących. Zatem stwierdzić należy, że zachowana została relacja
z art. 242 ust. 1 wyżej przywołanej ustawy o finansach publicznych.
W wyniku analizy projektu wieloletniej prognozy finansowej pod względem merytorycznym
Skład Orzekający stwierdził, że dług jednostki z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia
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zobowiązań na koniec 2022 roku wyniesie 7.515.047 zł, co będzie stanowić 9,54% planowanych na
ten rok dochodów budżetu gminy.
Dokonując analizy danych zawartych wprojekcie wieloletniej prognozy finansowej oraz
biorąc pod uwagę ciążące na gminie Sztum zobowiązania oraz planowane do zaciągnięcia w 2022 r.
zobowiązania wwysokości 7.515.047 zł, Skład Orzekający stwierdził, że w2022 roku wskaźnik
spłat zobowiązań z powyższych tytułów został zaplanowany w wysokości 0,29%, przy
dopuszczalnym limicie spłaty zobowiązań na ten rok wynoszącym 8,84%.

W 2023 roku oraz w latach 2025 - 2028 również wskaźnik spłat zobowiązań nie przekracza
dopuszczalnych wysokości. Wobec powyższego Skład Orzekający stwierdza, że nie zostanie
przekroczony wskaźnik określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.
Jednocześnie Skład Orzekający stwierdził, że w roku 2024 nie zostanie spełniony wskaźnik,
o którym mowa w art. 243 ww. ustawy obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku
poprzedzającego rok budżetowy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez
jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń). Relacja z art. 243
ustawy zostanie natomiast spełniona woparciu o przewidywane wykonanie roku poprzedzającego
rok budżetowy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przezjednostkę samorządu
terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń).
Skład Orzekający analizując objaśnienia przyjętych wielkości dochodów iwydatków uznaje
je za realnie uzasadnione. Poziom dochodów iwydatków budżetu objętych wieloletnią prognozą
finansową w kolejnych latach kształtuje się na poziomie zbliżonym do ich poziomu w roku
poprzedzającym dany rok budżetowy. Wielkości zaplanowanych rozchodów w poszczególnych
latach wynikają z harmonogramu spłat dotychczas zaciągniętych zobowiązań oraz możliwości
finansowych jednostki w latach 2022-2028.
Wobec powyższego Skład Orzekający stwierdza, że proponowana prognoza jest możliwa do
realizacji.
Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.
Niezależnie od powyższego Skład Orzekający wskazuje, aby na etapie podejmowania
uchwały o wieloletniej prognozie finansowej zachować szczególną ostrożność przy planowaniu
przychodów, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, od których
uzależnione jest nie tylko spełnienie wskaźnika zart. 242 ust. 1 ustawy, ale także sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu oraz spłata zaciągniętych zobowiązań. Należy bowiem zauważyć, że
ustalone na dzień sporządzenia projektu uchwały kwoty powyższych przychodów nie są wpełni
potwierdzone, ponieważ rok budżetowy jeszcze się nie zakończył, azatem są jedynie kwotami
przewidywanymi.

Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdańsku w ciągu 14 dni od dniajej doręczenia.
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Monika Pane

Przewodnicząca Składu Orzekającego
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Urzędowe Poświadczenie Odbioru
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UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia
Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP72647658
Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie
Nazwa adresata dokumentu: URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE
Identyfikator adresata: 1h0eh5n1vz
Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID
Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie
'
Nazwa nadawcy: REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDANSKU
Identyfikator nadawcy: 452uketc7j
Rodzaj identyńkatora nadawcy: ePUAP-ID
Dane poświadczenia
Data doręczenia: 2021—12-02T11:54:19.365
Data wytworzenia poświadczenia: 2021-12-02T11:54:19.365
Identyńkator doku mentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK105050004
Dane uzupełniające (opcjonalne)
Rodzaj informacji uzupełniającej: Żródło
Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP
Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu
Wartość informacji uzupełniającej: 105050004
Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja
Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 391 par. 1 kpa. pisma powiązane z przedłożonym dokumentem
będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie
Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 391 par. 1d k.p.a. istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism
za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dane dotyczące podpisu
Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryńkacji podpisu
Lista podpisanych elementów (referencji):
referencja ID-66d42e830be3bcb4aeb2227484ec0aa1
:
referencja ID-2f9915a11909b47c13e7b1c1108bbaca : Znak%2Osprawy%3A%20057/9326/F/IV/21
referencja : #xades-id-2a0d9735cb23baf0385acb7b9d9d1b2e
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Pismo ogólne do podmiotu publicznego

https://epuap.gov.pl/warehouse/feDocContent?id=1778773 SS&typ.

Dokument elektroniczny

Miejsce i data sporządzenia dokumentu
Gdańsk 2021-1 2—02

Dane nadawcy

Dane adresata

Wały Jagiellońskie 38
Województwo: pomorskie
Powiat: Gdańsk
NIP: 5832122408
Email: email@gdansk.rio.gov.pl

Mickiewicza 36
Województwo: pomorskie
Powiat: sztumski
NlP: 5790010684
Email: sztum@sztum.pl

Opinia
Znak sprawy: 057/9326/F/IV/21
Dotyczy: Zarządzenie nr 1132021 Burmistrza Miasta Sztum z dnia 15.11.2021
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