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Wyniki opiniowania projektów uchwał  

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2012 r.  

 

Do najistotniejszych zmian w gospodarce finansowej jednostek samorządu 

terytorialnego, do jakich doszło w następstwie uchwalenia ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych
1
, naleŜy wprowadzenie obowiązku wieloletniego planowania 

finansowego. 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.  

W okresie od 10 listopada do 18 listopada 2011 r. zarządy jednostek samorządu 

terytorialnego przedkładały do tutejszej Izby, w celu zaopiniowania, projekty uchwał w 

sprawie wieloletniej prognozy finansowej (WPF) na 2012 r.  

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

regionalnych izbach obrachunkowych
2
, opiniowały przedłoŜone projekty WPF na 2012 rok. 

Łącznie wydano 89 opinii, w tym 79 pozytywnych (88,8%), 6 z uwagami (6,7%), 4 z 

zastrzeŜeniami (4,5%). Opinii negatywnych nie wydano.  

Wyniki opiniowania w podziale na poszczególne typy jednostek samorządu 

terytorialnego przedstawia poniŜsza tabela.  

 

Wyszczególnienie 

Opinie 

pozytywne 

Opinie z 

uwagami lub 

zastrzeŜeniami 

Opinie 

razem 

ilość % ilość % ilość 

Gminy, w tym: 62 87,3 9 12,7 71 

- Miasto Opole 1 100,0 - - 1 

Powiaty 10 90,9 1 9,1 11 

Województwo 1 100,0 - - 1 

Związki 6 100,0 - - 6 

Razem: 79 88,8 10 11,2 89 

 

W podjętych uchwałach składy orzekające zwracały uwagę na następujące 

nieprawidłowości bądź usterki w projektach, których wyeliminowanie przed podjęciem 

uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2012 r., pozwoliło uniknąć 

wskazania w niej przez Kolegium naruszenia prawa:  

                                                 
1 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 
2 Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. nr 55 poz. 577 z 

późn. zm.) 
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− brak określenia limitu wydatków bądź limitów zobowiązań dla przedsięwzięć w 

poszczególnych latach, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 i 5 ustawy o finansach 

publicznych. Ponadto, skład orzekający zauwaŜył, iŜ limity zobowiązań nie mogą 

przekroczyć kwot wydatków dla poszczególnych przedsięwzięć przewidzianych do 

poniesienia w latach 2012-2015 (2 przypadki);  

− z danych liczbowych zawartych w prognozie kwoty długu wynika, Ŝe po 2014 roku gmina 

nie spełni relacji, o której mowa w art. 243 oraz art. 244 ustawy o finansach publicznych, 

co w konsekwencji implikować będzie brakiem prawnej podstawy do uchwalenia przez 

radę gminy budŜetu w załoŜonych w tym okresie relacjach dochodów i przychodów oraz 

wydatków i rozchodów (2 przypadki);  

− w treści projektu uchwały zawarto postanowienie o upowaŜnieniu wójta gminy do 

zaciągania zobowiązań do wysokości limitów zobowiązań określonych w załączniku 

dotyczącym przedsięwzięć, natomiast w załączniku tym, nie zostały określone limity 

zobowiązań, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 5 ustawy o finansach publicznych  

(2 przypadki); 

− nie ujęto oraz błędnie ujęto wielkości dotyczące wydatków bieŜących i wydatków 

majątkowych, wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia, określone w 

załączniku do projektu uchwały (2 przypadki);  

− w wieloletniej prognozie finansowej nie zawarto danych o odsetkach z tytułu obsługi 

długu, co skutkowało tym, Ŝe wskaźniki dotyczące planowanej łącznej kwoty spłaty 

zobowiązań zostały nieprawidłowo obliczone. Stosownie do art. 226 ust. 1 pkt 1 ustawy o 

finansach publicznych, wieloletnia prognoza finansowa powinna określać dla kaŜdego 

roku objętego prognozą m.in. wydatki bieŜące, w tym wydatki na obsługę długu  

(1 przypadek);  

− w załączniku do uchwały zawierającym planowane do realizacji przedsięwzięcia ujęto 

zadanie bezterminowe, co wykracza poza dyspozycję art. 226 ust. 3 ustawy o finansach 

publicznych (1 przypadek);  

− brak powiązania wielkości wydatków wykazanych w WPF z kwotami wydatków na 

przedsięwzięcia wykazanymi w załączniku do uchwały (1 przypadek);  

− w prognozie kwoty długu błędnie wskazano, iŜ dług w latach 2012-2013 będzie 

sfinansowany z wolnych środków, podczas gdy w przychodach tych lat nie planuje się 

wolnych środków (1 przypadek);  

− do wieloletniej prognozy finansowej wójt nie załączył informacji o relacji długu 

wyliczonego według wskaźnika wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych, 
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co narusza art. 122 ust. 3 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach 

publicznych
3
. Zgodnie z tym przepisem, w latach 2011-2013 do wieloletniej prognozy 

finansowej jednostki samorządu terytorialnego, zarząd tej jednostki załącza informację o 

relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (1 przypadek);  

− zaplanowane w wieloletniej prognozie finansowej kwoty wydatków bieŜących, w 

szczególności w latach 2013-2014, w istotny sposób obiegają od poziomu tych wydatków 

wykonanych w roku 2010 i przewidywanych do wykonania w roku 2011 oraz 

zaplanowanych na 2012 rok. W ocenie składu orzekającego, opracowane objaśnienia, 

stanowiące obligatoryjny element WPF, nie spełniają wymogu wynikającego z art. 226 

ust. 1 pkt 7 ustawy o finansach publicznych (1 przypadek);  

− brak zgodności pomiędzy wielkościami kwotowymi zaplanowanymi w projekcie uchwały 

budŜetowej oraz w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w 

zakresie wskazanym w art. 229 cyt. ustawy o finansach publicznych (1 przypadek);  

− powołane wielkości ogółem przychodów i rozchodów nie uwzględniają przychodów z 

tytułu spłat poŜyczek udzielonych ze środków publicznych oraz rozchodów z tytułu 

udzielanych poŜyczek planowanych w projekcie uchwały budŜetowej na 2012 rok, co 

narusza art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy o finansach publicznych (1 przypadek);  

− nieprawidłowo wyliczono kwoty długu i wskaźniki dotyczące zadłuŜenia przedstawione w 

projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty 

długu, w związku z czym nie moŜna było odnieść się do spełnienia przez gminę norm 

identyfikowanych w art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  

(1 przypadek);  

− z przedłoŜonej prognozy kwoty długu wynika, Ŝe wielkość obciąŜenia budŜetu w 2013 r. 

spłatą zaciągniętych rat kredytów i poŜyczek wraz z odsetkami przekracza limit 15%, 

określony w art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  

(1 przypadek);  

− z dokumentów załączonych do projektu uchwały budŜetowej na 2012 r. oraz projektu 

uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wynika, iŜ gmina realizować będzie 

w 2012 r. zadania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, co nie znalazło 

odzwierciedlenia w projekcie wieloletniej prognozy finansowej (1 przypadek).  

 

                                                 
3 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 

1241 z późn. zm.). 
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Z opracowania wynika, Ŝe naruszenia prawa w składanych projektach WPF miały bardzo 

róŜnorodny charakter i występowały incydentalnie, gdyŜ tylko 3 rodzaje nieprawidłowości 

pojawiły się w opiniowanych dokumentach dwukrotnie. JednakŜe sumaryczna ilość 

stwierdzonych przypadków uchybień sprawiła, Ŝe wskaźnik legalności tych dokumentów był 

stosunkowo niski (88,8%).  

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

składów orzekających słuŜy odwołanie do Kolegium Izby.  

Od wydanych opinii o przedłoŜonych projektach uchwał w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej nie wniesiono odwołań.  

 

 

 

 

Zatwierdziła      Opracowała 
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