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Uz as a dn i en i e

Zgodnie z obowi^zkiem wynikaj^cym z art. 230 ust. 2 pkt 1 i ust. 9 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o fmansach publicznych, Burmistrz Nysy przedlozyl Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Opolu celem zaopiniowania projekt uchwaly w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nysa na lata 2019-2041 wraz z wykazem
przedsi^wzic oraz prognoz^ kwoty dfugu. Projekt uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej zostal przekazany do regionalnej izby obrachunkowej w formie dokumentu
elektronicznego.

Projekt uchwaly o wieloletniej prognozie finansowej sporz^dzono w szczegolowosci
okreslonej w art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
W zal^czniku do wieloletniej prognozy finansowej wskazano przedsi^wzi^cia, ktore jednostka
b^dzie realizowac. Struktura zal^cznika z przedsi^wzi^ciami uchybia dyspozycjom art. 226 ust.

3 pkt 3 i 4 ustawy o finansach publicznych w cz^sci dotycz^cej braku powi^zania pomi^dzy
poszczegolnymi przedsi^wzi^ciami na tie pianowanych okresow realizacji a kwotami limitow
wydatkow w poszczegolnych latach (np. pozycja 1.3.2.2 Dokapitalizowanie spolek w tym

por^czenie pozyczki z WFOSiGWw Opolu Uchwala Nr XV/201/07 Rady Miejskiej w Nysie z
dnia 28 listopada 2007 r. ,,AKWA "- splata rat kredytow obj^tych udzielonymipor^czeniami -
okres realizacji od 2010 do 2020 - limit dla 2020 w wysokosci 0 zl; pozycja 1.3.2.3 ,
Dokapitalizowania Spolldpodfirmq: Agencja Rozwoju Nysy Spolka zo.o. z siedzibq w Nysie -
Wsparcie dla kredytu na budow kqpieliska i budow^ mieszkan - okres realizacji od 2017 do
2033 - limity wydatkow ustalono do roku 2027), co winno zostac skorygowane.

W wieloletniej prognozie finansowej na rok 2019 okreslono dochody w kwocie
230 839 000 zl, w tym dochody biez^ce w wysokosci 201 736 700 zl oraz dochody maj^tkowe
w kwocie 29 102 300 zl.
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Uchwala nr 621/2018
Skladu Orzekaj^cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie opinii o przedlozonym projekcie uchwafy o wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Nysa

Na podstawie art. 13 pkt 12 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 561) w zwi^zku z art. 230 ust.
2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fmansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze

zm.), Sklad Orzekaj^cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w osobach:

1.Arkadiusz Talik - przewodnicz^cy

2.Ewelina Kurzydlo
3.Magdalena Przybylska

postanawia

zaopiniowac z zastrzezeniami przedlozony projekt uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Nysa.
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Wydatki w kwocie ogolem 269 966 000 zl uj?to z wyodr?bnieniem wydatkow
biez^cych w wysokosci 193 489 803,58 zl oraz maj^tkowych w wysokosci 76 476 196,42 zl.

W wieloletniej prognozie na rok 2019 okreslono przychody w kwocie 46 627 000 zl
oraz rozchody w wysokosci 7 500 000 zl.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartosci przyj?te w wieloletniej prognozie
fmansowej i budzecie jednostki samorz^du terytorialnego powinny bye zgodne co najmniej w
zakresie wyniku budzetu i zwi^zanych z nim kwot przychodow i rozchodow oraz dlugu
jednostki samorz^du terytorialnego, zatem w ocenie Skladu Orzekaj^cego nalezy doprowadzic
do wzajemnej zgodnosci poziom planowanych wydatkow na wynagrodzenia z pochodnymi,
ustalonymi w projekcie uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy fmansowej w wielkosci

72 024 267 zl, natomiast w projekcie uchwaly budzetowej w wysokosci 72 036 075 zl.
Odnotowac w tym miejscu nalezy, iz roznica 11 808 zl wynika z uj?cia w projekcie uchwaly
budzetowej w dziale 751 Rozdzial 75101 powolanej wielkosci, ktora nie zostala uwzgl?dniona
w projekt uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy fmansowej.

Wraz z wieloletni^ prognoz^ finansow^. przedlozono prognoz^ kwoty dlugu, z ktorej
wynika, ze w roku 2037 Gmina skohczy splacac zadluzenie. Prognozowana kwota dlugu na
2019 r. wynosi 130 227 137,18 zl. Sklad Orzekaj^cy zwraca uwag?, iz poziom planowanych

wydatkow na obslug? dlugu w projekcie uchwaly o wieloletniej prognozie fmansowej
zakreslono w ramach czasowych od 2019 do 2029, co w swietle przywolanego okresu splaty
zadhizenia winno zostac zweryfikowane w kontekscie dyspozyeji art. 92 ust. 1 ustawy o
finansach publicznych stanowi^cej, iz jednostki samorzqdu terytorialnego mogq zaciqgac
jedynie takie zobowiqzania finansowe, z przeznaczeniem na eel, o ktorym mow a w art. 89 ust.
1 pkt 2-4 oraz art. 90, ktorych koszty obslugi sq ponoszone co najmniej raz do roku.

Z przedlozonego projektu uchwaly w sprawie uchwalenia^ wieloletniej prognozy
finansowej wynika, iz w latach obj?tych prognoz^ Gmina Nysa spelnia relacje, o ktorych mowa
w art. 243 oraz art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, niemniej
Sklad Orzekaj^cy jednoznacznie zauwaza, iz istotny wplyw na roznic^ pomi^dzy wskaznikiem

pianowanej l^cznej kwoty splaty zobowi^zah (po uwzgl^dnieniu ustawowych wyl^czeh), o
ktorej mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, a dopuszczalnym wskaznikiem
splaty zobowi^zah posiadac b^dzie wykonanie dochodow ze sprzedazy maj^tku,

zaplanowanych odpowiednio w latach: 2018 w wysokosci 20 416 008,02 zl, 2019 w wysokosci
9 038 000 zl, 2020 w wysokosci 7 350 000 zl.

W powolanym kontekscie zauwazyc nalezy zroznicowany poziom dotychczasowego
wykonania powolanego zrodla dochodu budzetu, wynosz^cy dla 2016 r. kwot^ 6 495 418,81

zl, dla 2017 r. kwot^ 2 730 133,93 zl oraz na III kwartal 2018 r. 1 288 178,14 zl. Odnotowac
nalezy, iz uzasadnienie realnosci prognozy planowanych wielkosci dochodow ze sprzedazy
maj^tku nie wynika z zawartych objasnieh do projektu uchwaly w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej, ktore zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy o finansach publicznych winny
zawierac takze informacje uszczegolawiaj^ce dane, o ktorych mowa w ust. 1 w zakresie
przyj?tych wartosci, co w swietle stopnia realizacji tego zrodla dochodu gminy maj^cego
bezposrednie przelozenie na spelnienie wskaznika z art. 243 ustawy o finansaeh publicznych i
mozliwosc uchwalania budzetow w latach przyszlych posiada doniosle znaczenie.

Sklad Orzekaj^cy zwraca rowniez uwag? na koniecznosc weryfikacji kolumny 10.1 w
zal^czniku nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej, a w sytuacji gdy przeznaczenie nadwyzki
budzetowej jest inne niz splaty kredjdow, pozyczek i wykup papierow wartosciowych; wymaga
to okreslenia w objasnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
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Sklad Orzekaj^cy zwraca rowniez uwag^ - w swietle zawartej w objasnieniach
inforaiacji, iz w nast^pnych latach nadwyzka b^dzle przeznaczana na splat^ rat kredytow - na
koniecznosc uzupelnienia kolumny 10.1 w zal^czniku nr 1 do wieloletniej prognozy
finansowej. Koniecznej korekty wymagaj^ rowniez informacje zamieszczone w kolumnie
12.5,, Wydatki na wktad krajowy w zwiqzku z umowq na realizacj^ programu, projektu tub
zadania finansowanego z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez

wzgl^du na stopienfinansowania tymi srodkami", ktore w cz^sci dotycz^cej lat 2019-2021 nie
s^ spojne z danymi wskazanymi w pozostalej cz^sci wieloletniej prognozy finansowej.

W swietle powyzszego Sklad Orzekaj^cy wydal opini jak w sentencji.

Zgodnie z art. 246 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, uchwala niniejsza podlega
opublikowaniu na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dost^pie
do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1330 ze zm.).

Napodstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, od niniejszej
opinii sluzy odwolanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia dor^czenia uchwaly.
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