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Wyniki opiniowania projektów uchwał  

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2023 r.  

 

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych1, jednostki samorządu terytorialnego oraz 

ich związki zostały zobligowane do uchwalenia wieloletnich prognoz finansowych. Ich 

projekty są opiniowane przez składy orzekające regionalnych izb obrachunkowych, a 

uchwały w sprawie przyjęcia tych prognoz, podjęte przez organy stanowiące, są badane w 

trybie nadzoru przez kolegia izb. Na podstawie wzoru wieloletniej prognozy finansowej 

zawartego w rozporządzeniu Ministra Finansów2 jednostki samorządu terytorialnego 

przygotowały projekty wieloletnich prognoz finansowych na 2023 i lata następne, które 

przedkładały do tutejszej Izby, w celu zaopiniowania, w okresie od 8 listopada do 28 

listopada 2022 r.  

 

Składy orzekające, na podstawie art. 13 pkt 12 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy  

o regionalnych izbach obrachunkowych3, opiniowały przedłożone projekty WPF na 2023 rok. 

Łącznie wydano 88 opinii, w tym 65 pozytywnych, 14 z uwagami i 9 z zastrzeżeniami. Opinii 

negatywnych nie wydano.  

Wyniki opiniowania w podziale na poszczególne typy jednostek samorządu 

terytorialnego przedstawia poniższa tabela.  

Wyszczególnien
ie 

Opinie 
pozytywne 

Opinie z 
uwagami  

Opinie z 
zastrzeżenia

mi 

Opinie 
negatywne 

Opinie 
razem 

 Liczba % Liczba % Liczba % Liczba % Liczba 

Gminy 51 72,9 10 14,3 9 12,8 - - 70 

Miasto na 
prawach 
powiatu 

1 100,0 - - - - - - 1 

Powiaty 7 63,6 4 36,4 - - - - 11 

Województwo 1 100,0 - - - - - - 1 

Związki 5 100,0 - - - - - - 5 

Razem 65 73,9 14 15,9 9 10,2 - - 88 

 

 

 
1 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.). 
2 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

jednostki samorządu terytorialnego (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 83). 
3 Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 1668). 
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W podjętych uchwałach składy orzekające zwracały uwagę między innymi na 

następujące nieprawidłowości bądź usterki w projektach, których wyeliminowanie przed 

podjęciem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2023 r. i lata następne 

pozwoli uniknąć wskazania w niej przez Kolegium naruszenia prawa:  

− z przedłożonego projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej wynika, iż w latach 2026-2029 Gmina nie spełnia relacji, o której mowa w art. 

243 ustawy o finansach publicznych, co zgodnie z powołaną regulacją stanowi o 

przesłance wyłączenia w powołanym okresie możliwości zgodnego z prawem uchwalenia 

przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego budżetu;  

− z objaśnień przyjętych w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

wynika, że w 2023 r. zaplanowano wydatki na poziomie niewystarczającym aby 

zabezpieczyć realizację zadań gminy z uwagi na brak źródła pokrycia wydatków co czyni 

zasadnym stwierdzenie naruszenia art. 226 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w 

części stanowiącej o normatywnym wymogu realistyczności wieloletniej prognozy 

finansowej, która powinna określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej 

wydatki bieżące i majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego co oznacza, że 

przyjęte w niej wielkości powinny zabezpieczać zgodną z prawem realizację ciążących na 

gminie zadań;  

− zastrzeżenia budzi zakładany niski poziom planowanych wydatków na obsługę długu 

zarówno w 2023 jak i 2024 roku, przy znacznym zadłużeniu. Skład orzekający 

sformułował również zastrzeżenia wobec przyjętej metodologii planowania wzrostów 

dochodów i wydatków Gminy. Jak wskazano w objaśnieniach dochody bieżące w latach 

2023-2035 zostały wyliczone w oparciu o wskaźniki procentowe ok. 8%. Natomiast 

wydatki bieżące w latach 2023-2035 zostały wyliczone w oparciu o wskaźnik wzrostu cen 

wynoszący ok. 4% od roku 2024. W objaśnieniach nie wskazano na jakiekolwiek 

przesłanki, dla których tempo wzrostu wydatków jest dwa razy niższe niż dochodów;  

− przyjęcie w planie na 2024 r. wzrostu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o 

79% w stosunku do roku 2023 przy powołaniu się jedynie na czynniki makroekonomiczne 

czyni wieloletnią prognozę finansową w tym zakresie nierealistyczną;  

− różnica pomiędzy dopuszczalnym wskaźnikiem spłaty zobowiązań (obliczonym w oparciu 

o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy) a wskaźnikiem planowanej 

łącznej kwoty spłaty zobowiązań (po uwzględnieniu wyłączeń) kształtuje się na niskim 
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poziomie przy założeniu pełnej realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy w tych 

latach. W tej sytuacji nawet nieznaczne niewykonanie kwot zaplanowanych w projekcie 

wieloletniej prognozy finansowej w zakresie wielkości wpływających na relację, o której 

mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych będzie mogło skutkować 

niespełnieniem przez Gminę powołanej relacji, umożliwiającej zgodne z prawem 

uchwalenie budżetu w latach przyszłych; 

− istotne zastrzeżenia składu orzekającego budzą dane ujęte w projekcie wieloletniej 

prognozy finansowej w niezmiennych wielkościach w latach 2024-2032. Jedynie w 

przypadku wydatków bieżących w objaśnieniach wskazano, iż założono umiarkowany 

wzrost wydatków bieżących w latach 2023 -2032. Objaśnienia te są zatem wprost 

niezgodne z danymi zawartymi w prognozie; 

− w projekcie uchwały w roku 2023 jednostka planuje deficyt operacyjny, natomiast w 

latach 2024-2036 zaplanowano nadwyżki operacyjne, które systematycznie rosną. 

Analiza danych historycznych pozwala uznać, iż są one możliwe do wypracowania przez 

jednostkę. Niemniej jednak mając na uwadze odległy horyzont czasowy wieloletniej 

prognozy finansowej skład orzekający wskazuje, iż realizacja zaplanowanych nadwyżek 

operacyjnych będzie uzależniona od zachowania konsekwentnej i rygorystycznej 

dyscypliny finansowej w kolejnych latach budżetowych; 

− zaplanowane w projekcie wieloletniej prognozy finansowej nadwyżki operacyjne w 

latach 2023-2025 i 2030 nie zapewnią spłaty w całości rat zobowiązań wobec 

Komunalnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego ujęte do spłaty w tych latach. Skład 

orzekający wskazał, iż wykonanie w kolejnych latach nadwyżek operacyjnych będzie 

wymagało od Gminy pełnej realizacji zaplanowanych dochodów bieżących i wydatków 

bieżących. W objaśnieniach do projektu wieloletniej prognozy finansowej nie zawarto 

informacji na temat działań jakie Gmina zamierza podjąć w celu osiągania coraz 

większych dochodów bieżących przy jednoczesnym ograniczaniu wydatków bieżących;  

− w latach 2024-2031 w projekcie uchwały zaplanowano nadwyżki operacyjne, które 

odnosząc do roku 2023, w którym zaplanowane wydatki bieżące nie znajdują pokrycia w 

dochodach bieżących powiększonych o wskazane w ustawie przychody, jak również do 

danych historycznych budzą wątpliwości składu orzekającego w zakresie możliwości 

wypracowania w kolejnych latach przez jednostkę tak wysokich nadwyżek operacyjnych 

przy jednoczesnym planowanym spadku wydatków bieżących. Gmina nie wskazała jakie 
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konkretne działania zamierza podjąć w najbliższym czasie w celu ograniczenia wydatków 

bieżących. Dodatkowo wskazać należy, iż realizacja zaplanowanych nadwyżek 

operacyjnych będzie wymagała zachowania konsekwentnej i rygorystycznej dyscypliny 

finansowej w kolejnych latach budżetowych; 

− przewidywana kwota długu Gminy na dzień 31 grudnia 2023 r. stanowić będzie 88,3% 

planowanych dochodów ogółem. W latach prognozy kwoty długu jednostka nie planuje 

zaciągać nowych zobowiązań finansowych. Mimo corocznej, systematycznej spłaty 

zobowiązań, aktualne zadłużenie nadal pozostaje na bardzo wysokim poziomie. 

Dodatkowo mając na uwadze aktualne stopy procentowe zarówno obsługa długu jak 

również zobowiązania spłacane wydatkami uległy znacznemu zwiększeniu, co oznacza, że 

w kolejnych latach Gmina będzie musiała poszukiwać kolejnych źródeł dochodów lub 

przychodów na spłatę zadłużenia; 

− wystąpiły niezgodności pomiędzy ustalonymi ogółem limitami zobowiązań 

poszczególnych przedsięwzięć a wielkościami limitów wydatków przyporządkowanymi 

kolejnym okresom ich realizacji; 

− weryfikacji wymaga kwota wskazana w 2024 r. w pozycji 3.1 „Kwota prognozowanej 

nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów 

wartościowych” załącznika nr 1 do projektu wieloletniej prognozy finansowej w 

kontekście jej zgodności z wielkościami określonymi w przedłożonym projekcie. Wraz z 

wieloletnią prognozą finansową przedłożono prognozę kwoty długu na lata 2023-2028. 

Skład orzekający zauważył, że należy dostosować treść § 1 ust. 1 uchwały w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej z uwagi na fakt, iż lata objęte prognozą 

kwoty długu wykraczają poza okres spłaty długu; 

− brak zgodności pomiędzy planowanymi wydatkami bieżącymi z tytułu poręczeń w latach 

2023-2025 ujętymi w projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej, a 

dokumentami źródłowymi przedstawionymi przez Gminę; 

− prognozowane przez Gminę wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 

pozycji 2.1.1. załącznika nr 1 do projektu wieloletniej prognozy finansowej ustalono na 

stałym poziomie, bądź w 2023 r. na poziomie niższym niż w 2022 r., co zdaniem składu 

orzekającego jest nierealistyczne, natomiast zgodnie z brzmieniem art. 226 ust. 1 ustawy 

o finansach publicznych, zakładane w wieloletniej prognozie finansowej wielkości winny 

być realistyczne;  
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− wystąpiły niezgodności danych wykazanych w projekcie wieloletniej prognozy finansowej 

i projekcie uchwały budżetowej w zakresie: źródeł pokrycia deficytu, wydatków 

majątkowych, wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych. 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, od opinii 

składów orzekających służy odwołanie do Kolegium Izby.  

Od opinii o przedłożonych projektach uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

nie wniesiono żadnego odwołania.  

 

 

Opracowała               Zatwierdziła 

 

          Barbara Wołczak                                                               Magdalena Przybylska 


