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Analiza danych z projektów Wieloletnich Prognoz Finansowych na 2013 rok w zakresie 

wymogów określonych w art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych. 

 

Zgodnie z art. 230 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zarządy 

j.s.t. przedkładają do regionalnej izb obrachunkowej w celu zaopiniowania projekty uchwał w sprawie 

wieloletnich prognoz finansowych (lub ich zmian) wraz z projektami uchwały budżetowych w terminie 

do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.  

Regionalna izba obrachunkowa wydając opinię do przedłożonego projektu uchwały w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany, została zobligowana powołanym przepisem  

art. 230 ufp, by w sposób szczególny uwzględnić zapewnienie przestrzegania przepisów ustawy 

dotyczących uchwalania i wykonywania budżetów w następnych latach, na które zaciągnięto i planuje 

się zaciągnąć zobowiązania. 

 

Jednym z przepisów, którego spełnienie jest bezwzględnie konieczne do uchwalenia i wykonywania 

budżetu jest art. 242 ufp, zgodnie z jego brzmieniem 

Art. 242. 1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym 

planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę 

budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6. 

2. Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody 

bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Wykonane wydatki bieżące mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o 

nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki jedynie o kwotę związaną z realizacją wydatków 

bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, w przypadku gdy środki te nie zostały 

przekazane w danym roku budżetowym. 

Ograniczenia powyższe dotyczą zarówno kwot wydatków bieżących na etapie planowania  

(art. 242 ust. 1 ufp), jak również wykonywania (art. 242 ust. 2 i 3 ufp) i sprowadzają się one de facto 

do wprowadzenia ustawowego wymogu zrównoważenia budżetu j.s.t. w części operacyjnej (bieżącej), 

z dopuszczeniem możliwości pokrywania niedoboru nadwyżką budżetową z lat ubiegłych oraz 

wolnymi środkami, co w ocenie projektodawców ustawy o finansach publicznych, powinno służyć 

racjonalnej gospodarce finansowej jednostek samorządowych. 

 

Na podstawie przedłożonych do tutejszej Izby w wersji elektronicznej w aplikacji BeSTi@ 

projektów WPF na 2013 r. z j.s.t. województwa opolskiego (tj. 70 gmin, miasta na prawach powiatu,  

11 powiatów, województwa samorządowego oraz 5 związków komunalnych
1
) wg stanu na  

23 listopada 2012 r., sporządzono zestawienia obrazujące spełnienie wskaźnika wynikającego  

z art. 242 ufp dla poszczególnych lat w okresie od 2013 roku do 2016 roku. W zestawieniach 

uwzględniono również przesłane autopoprawki projektów WPF z 4 gmin tj.: Ozimka, Praszki, 

Świerczowa i Skoroszyc. 

Jak wynika z tabel w załącznikach 1 - 4, wszystkie j.s.t. województwa opolskiego oraz związki w latach 

2013-2016 planują spełnienie wskaźnika wynikającego z art. 242 ufp tzn. wydatki bieżące żadnej z 

jednostek nie przekraczają kwot dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę i wolne środki. 

                                                           
1
 Zgodnie z uzyskaną informacją telefoniczną związek Źródła Gmin Rzeki Prosny ma zostać zlikwidowany do końca 2012 r. i nie 

przedłoży projektu WPF na 2013 r. 
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Na podstawie art. 243 ufp, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może 

uchwalić budżetu na rok następny w przypadku niespełnienia opisanego w nim wskaźnika. 

Art. 243. 1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego 

realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym 

relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym: 

1) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, wraz z 

należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 

i art. 90, 

2) wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 

oraz art. 90 wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych 

na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90, 

3) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji 

do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla 

ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz 

pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. 

Przepis powyższy, na podstawie art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę o finansach publicznych, ma po raz pierwszy zastosowanie do uchwał 

budżetowych j.s.t. na rok 2014, jednak zgodnie z art. 122 ust. 3 tej ustawy, w latach 2011-2013 do 

wieloletniej prognozy finansowej j.s.t. zarząd załącza informację o relacji wynikającej z art. 243 ufp. 

Przepis ust. 2 art. 243 ufp, zobligował j.s.t. do wyliczenia relacji dla roku poprzedzającego rok 

budżetowy według wartości planowanych, które zostały wykazane w sprawozdaniu z wykonania 

budżetu j.s.t. za III kwartał, natomiast dla dwóch poprzednich lat wg wartości wykonanych, 

wynikających ze sprawozdań rocznych. 

Przy obliczaniu wskaźnika wynikającego z art. 243 ufp stosuje się wyłączenia zgodnie z ust. 3: 

3. Ograniczenia określonego w ust. 1 nie stosuje się do: 

1) wykupów papierów wartościowych, spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z 

umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań, 

2) poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania 

jednostki samorządu terytorialnego w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 

- w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania  

i otrzymaniu refundacji z tych środków. 

Ponadto, począwszy od 2014 roku, zgodnie z art. 244 ufp do łącznej kwoty przypadających w 

danym roku budżetowym spłat rat i wykupów papierów wartościowych, dodaje się, przypadające do 

spłaty w tym samym roku budżetowym, kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną 

jednostkę samorządu terytorialnego
2
. 

 

 

 

                                                           
2
 Według sprawozdań Rb-Z za III kwartał 2012 r., żaden związek podlegający nadzorowi tutejszej Izby nie posiadał zobowiązań, 

ponadto, jak wynika z analizowanych projektów WPF, żaden związek nie planuje zaciągać zobowiązań z tytułu kredytów  
i pożyczek w przyszłości. 
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Analiza spełnienia powyższego wymogu ustawowego przez j.s.t. województwa opolskiego 

została zamieszczona w załącznikach 5 - 8 do niniejszej informacji. W tabelach uwzględniono zawarte 

w wersji elektronicznej projektów WPF 4 sposoby wyliczenia relacji wynikającej z art. 243 ufp, 

z uwagi na taki układ dokumentu w aplikacji BeSTi@, tj.: 

1. bez zastosowania wyłączeń o których mowa w art. 243 ust. 3 ufp i przyjmując do wyliczeń 

prawej strony wzoru planowane dane ze sprawozdań budżetowych za III kwartał 2012 r.  

2. bez zastosowania wyłączeń o których mowa w art. 243 ust. 3 ufp, ale przyjmując do wyliczeń 

prawej strony wzoru przewidywane przez j.s.t. wykonanie na koniec 2012 r.  

3. z zastosowaniem wyłączeń o których mowa w art. 243 ust. 3 ufp i przyjmując do wyliczeń 

prawej strony wzoru planowane dane ze sprawozdań budżetowych za III kwartał 2012 r. 

4. z zastosowaniem wyłączeń o których mowa w art. 243 ust. 3 ufp, ale przyjmując do wyliczeń 

prawej strony wzoru przewidywane przez j.s.t. wykonanie na koniec 2012 r.  

Ze względu na obecny brak danych o faktycznym wykonaniu budżetu za 2012 r., sposoby 1 i 3 

wyliczenia relacji są zgodne z ustawą o finansach publicznych, natomiast sposoby 2 i 4 zawierają 

przybliżone wyniki, jakie j.s.t. może osiągnąć w przyszłości. Sporządzone w tabelach załączników  

5 – 8 zestawienia nie uwzględniają ewentualnych wyjaśnień j.s.t. złożonych w części opisowej projektu 

uchwały WPF. Ponadto, z analizy wskaźnika wynikającego z art. 243 ufp wyłączono związki gmin, 

gdyż nie posiadają zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i papierów wartościowych. 

 

Zgodnie z załącznikiem nr 5, w 2013 roku 49 j.s.t. województwa opolskiego nie ma spełnionej 

relacji wynikającej z art. 243 ufp liczonej bez zastosowania wyłączeń i wg kwot planowanych na  

III kwartał 2012 roku oraz wykonanych za 2011 i 2010 rok. Po zastosowaniu wyłączeń liczba j.s.t  

niespełniająca tej relacji zmniejszyła się do 40 jednostek. 

Zgodnie z załącznikiem nr 6, w 2014 roku 22 j.s.t. województwa opolskiego nie ma spełnionej 

relacji wynikającej z art. 243 ufp liczonej bez zastosowania wyłączeń i wg kwot planowanych na  

2013 rok oraz na III kwartał 2012 roku i wykonanych za 2011 rok. Po zastosowaniu wyłączeń liczba 

j.s.t niespełniająca tej relacji spadła do 2 jednostek tj.: Ujazd, Murów.  

Według załącznika nr 7, w 2015 roku 12 j.s.t. województwa opolskiego nie ma spełnionej relacji 

wynikającej z art. 243 ufp liczonej bez zastosowania wyłączeń i wg kwot planowanych na 2014 i 2013 

rok oraz III kwartał 2012 roku. Po zastosowaniu wyłączeń liczba j.s.t niespełniająca tej relacji 

zmniejszyła się do 2 jednostek tj.: Ujazd, Murów. 

Według załącznika nr 8, w 2016 roku 1 j.s.t. województwa opolskiego nie ma spełnionej relacji 

wynikającej z art. 243 ufp liczonej bez zastosowania wyłączeń i wg wielkości planowanych w latach 

2013-2015. Po zastosowaniu wyłączeń wszystkie j.s.t. spełniają omawianą relację. 
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