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Wyniki opiniowania projektów uchwał  

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2018 r.  

 

Na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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.  

    W okresie od 18 października do 28 listopada 2017 r. jednostki samorządu 

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

sprawie wieloletniej prognozy finansowej (WPF) na 2018 r.  

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

o regionalnych izbach obrachunkowych2, opiniowały przedłożone projekty WPF na 2018 rok. 

Łącznie wydano 88 opinii, w tym 80 (90,9%) pozytywnych, 5 (5,7%) z uwagami, 2 (2,3%)  

z zastrzeżeniami oraz 1 (1,1%) opinię negatywną.  

Wyniki opiniowania w podziale na poszczególne typy jednostek samorządu 

terytorialnego przedstawia poniższa tabela.  

Wyszczególnienie 

Opinie 
pozytywne 

Opinie z 
uwagami lub 
zastrzeżeniami 

Opinie 
negatywne 

Opinie 
razem 

ilość % ilość % ilość % ilość 

Gminy 64 91,4 5 7,2 1 1,4 70 

Miasto na prawach 
powiatu 

1 100,0 - - - - 1 

Powiaty 9 81,8 2 18,2 - - 11 

Województwo 1 100,0 - - - - 1 

Związki 5 100,0 - - - - 5 

Razem 80 90,9 7 8,0 1 1,1 88 

 

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 2018 r., pozwoliło uniknąć 

wskazania w niej przez Kolegium naruszenia prawa:  

− relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań zaliczanych do długu publicznego 

wraz z odsetkami do prognozowanych dochodów ogółem, jest bliska przekroczenia  

maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty. Wobec powyższego skład orzekający 

wskazał, iż niewielkie odchylenia od wykonania planowanych wielkości mogą 

                                                 
1 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) 
2 Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 561) 
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spowodować brak spełnienia relacji określonej w art. 243 i art. 244 ustawy o finansach 

publicznych (2 przypadki), 

− skład orzekający zaznaczył, iż w 2018 roku zostanie zwiększony planowany dług Gminy 

o 16,4%. Planowana kwota zadłużenia na koniec 2018 roku stanowi 48,2% planowanych 

dochodów ogółem. Powyższe zdeterminuje przyszłe planowanie wielkości budżetowych a 

w szczególności wykonanie zaplanowanych wielkości w celu spełnienia wskaźnika z art. 

243 ustawy o finansach publicznych (1 przypadek), 

− mając na względzie wielkości zaplanowane w wieloletniej prognozie finansowej na lata 

2018-2032, przy uwzględnieniu wykonania dochodów majątkowych na poziomie roku 

2017 powiat w roku 2020, nie spełni wymogu wynikającego z art. 243 ustawy o finansach 

publicznych. Ponadto w świetle złożonych wyjaśnień oraz przewidywanego wykonania 

dochodów majątkowych w roku 2017 skład orzekający wyraził uzasadnione zastrzeżenia 

co do możliwości zrealizowania przez Powiat kwoty zaplanowanych dochodów ze 

sprzedaży majątku w latach 2018-2019. Nadmienić należy także, że składy Orzekające 

RIO w Opolu już wielokrotnie zwracały uwagę na realność planowania dochodów z tego 

tytułu (1 przypadek), 

− planowane w załączniku do projektu wieloletniej prognozy finansowej wydatki na 

wynagrodzenia i pochodne, różnią się od tych wykazanych w przedstawionym izbie 

projekcie uchwały budżetowej (1 przypadek), 

− braku wypełnienia w projekcie w kolumnie 2.1.3 oraz 2.1.3.1 pozycji wydatków na 

obsługę długu w 2018 r. Jak wynika z projektu uchwały budżetowej, tj. z zał. nr 2 wydatki 

te planuje się w 2018 r. Brak wypełnienia wskazanej pozycji może wpłynąć na wykazane 

w projekcie spełnienie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych 

(1 przypadek), 

− w projekcie wieloletniej prognozy finansowej nie wypełniono m.in. danych dotyczących 

roku 2017, które związane są z weryfikacją prawidłowości sporządzenia wieloletniej 

prognozy finansowej, w szczególności dotyczy to kwot przychodów i rozchodów, które 

należy uwzględnić przy wyliczeniu kwoty długu, ponadto brak wypełnienia danych 

dotyczących planowanych w roku 2017 przychodów z tytułu wolnych środków i 

nadwyżki z lat ubiegłych powoduje, że z przedłożonego dokumentu wynika, że Gmina nie 

spełnia w roku 2017 relacji z art. 242 ustawy o finansach publicznych, co nie 

odzwierciedla stanu faktycznego sytuacji finansowej gminy biorąc pod uwagę dane 

finansowe wynikające z uchwały budżetowej czy też sprawozdań budżetowych. Należy 

pamiętać, że prawidłowe wypełnienie danych finansowych z poprzednich lat ma istotne 
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znaczenie dla prawidłowego wyliczenia relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych 

w kolejnych latach, na które sporządzono wieloletnią prognozę finansową (1 przypadek), 

− skład orzekający zauważył, iż wyliczony w kolumnie 6 prognozy dług nie stanowi 

konsekwencji ujętych w tejże prognozie danych historycznych oraz wielkości 

planowanych przychodów i rozchodów wpływających na wielkość długu (1 przypadek), 

− z objaśnień do projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu wynika, że rozchody 

roku 2018 nie obejmują kwoty wynikającej z harmonogramu spłat zobowiązań. Ujęcie w 

rozchodach pełnej kwoty zobowiązań przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi 

umowami skutkowałoby naruszeniem wskaźnika, o którym mowa w art. 243 ustawy w 

2018 roku. Dodatkowo, jak wynika z objaśnień, w wydatkach 2018 r. nie ujęto kwoty 

zobowiązań z tytułu zawartej już umowy. Zobowiązania te mają być sfinansowane ze 

środków pozyskanych z tytułu subrogacji. W ocenie składu orzekającego, przedstawiony 

do opiniowania projekt wieloletniej prognozy finansowej nie spełnia narzuconego art. 226 

ust. 1 cyt. ustawy wymogu realistyczności, bowiem nieprawidłowo określa sposób spłaty 

długu Powiatu, co rzutuje na prawidłowość prognozy kwoty długu w całym okresie (1 

przypadek). 

Wydano jedną opinię negatywną. W projekcie nie zaplanowano dochodów 

majątkowych w latach 2026-2031 na pokrycie wydatków majątkowych dotyczących spłaty 

zobowiązań z tytułu zawartych umów z Funduszem Inwestycyjnym. W złożonych 

wyjaśnieniach wskazano, że zobowiązania z tytułu nabycia udziałów w spółce gminnej 

zostały w odpowiednich kwotach wpisane do poszczególnych okresów wieloletniej prognozy 

finansowej oraz że źródłem spłaty ma być dochód majątkowy ze sprzedaży tychże udziałów, 

a także wypracowane dochody bieżące. Skład orzekający wskazał, że w objaśnieniach do 

projektu wieloletniej prognozy finansowej nie wskazano z jakich źródeł Gmina zamierza 

pozyskać dodatkowe dochody bieżących lub w jaki sposób „wypracuje dochody bieżące”, aby 

przeznaczyć je na wydatki majątkowe związane z realizacją umów wobec Funduszu. 

Powyższe w sposób oczywisty podważa realistyczność opiniowanego projektu wieloletniej 

prognozy finansowej.  

Kwota długu przedstawiona w projekcie wieloletniej prognozy finansowej nie 

odzwierciedla całego zadłużenia Gminy i nie jest zgodna ze stanem faktycznym wynikającym 

z zaciągniętych przez Gminę zobowiązań. Kwota długu nie uwzględnia bowiem kwoty 

zobowiązań wobec Inwestora z tytułu zawartych umów. Zdaniem składu orzekającego 

zobowiązanie wynikające z zawartych umów podlega wykazaniu w prognozie kwoty długu 

stanowiącej element wieloletniej prognozy finansowej.  
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Skład Orzekający wskazał, że potencjał dochodowy Gminy nie pozwala na obsługiwanie 

długu w tak znacznej wysokości. Operacje finansowe polegające na finansowaniu projektów 

rewitalizacyjnych przez Spółkę gminną, nie zmienią tego, że koszt finansowy związany ze 

zwrotem środków Inwestorowi będzie wraz z odsetkami (od przekazanej pełnej kwoty) 

musiał być pokryty przez Gminę. 

  

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 

wniesiono jedno  odwołanie. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu oddaliło 

odwołanie JST. 

 

 

Opracowała                  Zatwierdziła 

 Kinga Chodorowska                                                           Magdalena Przybylska 


