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 Wyniki opiniowania projektów uchwał  

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2021 r.  

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów1 zmieniony został wzór wieloletniej 

prognozy finansowej obowiązujący jednostki samorządu terytorialnego przy przygotowaniu 

projektów wieloletnich prognoz finansowych na 2021 i lata następne. Zgodnie z ustawą  

o finansach publicznych2, 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 23 października do 27 listopada 2020 r. jednostki samorządu 

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

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (WPF) na 2021 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 2021 rok. 

Łącznie wydano 87 opinii, w tym 68 pozytywnych, 16 z uwagami, 2 z zastrzeżeniami i 1 

negatywną.  

Wyniki opiniowania w podziale na poszczególne typy jednostek samorządu 

terytorialnego przedstawia poniższa tabela.  

Wyszczególnienie 

Opinie 

pozytywne 

Opinie z 

uwagami  

Opinie z 

zastrzeżeniami 

Opinie 

negatywne 

Opinie 

razem 

Ilość % ilość % ilość % ilość % ilość 

Gminy 56 80,0 11 15,7 2 2,9 1 1,4 70 

Miasto na prawach 

powiatu 
1 100,0 - - - - - - 1 

Powiaty 6 54,5 5 45,5 - - - - 11 

Województwo 1 100,0 - - - - - - 1 

Związki 4 100,0 - - - - - - 4 

Razem 68 78,2 16 18,4 2 2,3 1 1,1 87 

 

Przyczyną wydania negatywnej opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej było niespełnienie przez jednostkę w latach 2023-2024 relacji, o której 

mowa w art. 243 ustawy o finansach, co zgodnie z powołaną regulacją wyklucza  

w powołanym okresie możliwość zgodnego z prawem uchwalenia przez organ stanowiący 

jednostki samorządu terytorialnego  budżetu. 

 
1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

wieloletnie prognozy  finansowej  jednostki samorządu terytorialnego (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 83) 
2 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 305) 
3 Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 2137) 
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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 2021 r., i lata następne pozwoliło 

uniknąć wskazania w niej przez Kolegium naruszenia prawa:  

− wystąpienie relatywnie niskiej różnicy - poniżej 1 punktu procentowego pomiędzy 

wskaźnikiem planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (po uwzględnieniu 

ustawowych wyłączeń), o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, 

a dopuszczalnym wskaźnikiem spłaty zobowiązań. Wobec tak małej różnicy relacji,  

o której mowa w art. 243 ust. 1 cyt. ustawy należy stale monitorować stopień realizacji 

budżetu i kwoty długu jednostki. W tej sytuacji nawet nieznaczne niewykonanie kwot 

zaplanowanych w projekcie budżetu na rok 2021, a także kwot, które będą planowane  

w projektach budżetów na kolejne lata w zakresie wielkości wpływających na relację,  

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

niespełnieniem przez jednostkę relacji z art. 243 cyt. ustawy umożliwiającej zgodne  

z prawem uchwalenie budżetu w latach przyszłych. (8 przypadków); 

− należy doprowadzić do zgodności pomiędzy ustalonymi ogółem limitami zobowiązań 

poszczególnych przedsięwzięć a wielkościami limitów zobowiązań przyporządkowanym 

kolejnym okresom ich realizacji (5 przypadków); 

− zgodnie z brzmieniem art. 226 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zakładane  

w wieloletniej prognozie finansowej wielkości winny być realistyczne, gdyż właściwe 

planowanie dochodów budżetowych stanowi podstawę do zapewnienia możliwości 

realizowania przez jednostkę samorządu terytorialnego jej ustawowych zadań oraz 

wpływa na możliwość regulowania wcześniej zaciągniętych zobowiązań (4 przypadki);  

− postanowienie w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej o publikacji uchwały w „Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego” 

nie znajduje uzasadnienia w dyspozycji art. 13 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych 

i niektórych innych aktów prawnych,4 określających katalog publikowanych  

w wojewódzkich dziennikach urzędowych aktów prawnych, informacji, komunikatów, 

obwieszczeń oraz ogłoszeń (1 przypadek); 

− w kolumnie „Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, 

pożyczek i wykup papierów wartościowych” w odniesieniu do okresu roku 2021 

bezprzedmiotowo wskazano kwotę, mimo zaplanowanego deficytu w projekcie uchwały 

 
4 Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. 

Dz.U. z 2021 r. poz. 1461) 
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budżetowej (1 przypadek);  

− skład orzekający zwrócił uwagę na zobowiązania jakie ciążą na SPZOZ, którego 

podmiotem tworzącym jest powiat. Występowanie zobowiązań wymagalnych w SPZOZ 

utrzymuje się niezmiennie od kilku lat, a poziom zobowiązań wymagalnych w sposób 

drastyczny rośnie z roku na rok. Skład orzekający wielokrotnie podnosił tę kwestię  

w opiniach, jak również sygnalizował, że sytuacja finansowa SPZOZ wymaga nie tylko 

bieżącej analizy sytuacji finansowej SPZOZ ale i podjęcia adekwatnych działań, bowiem 

w sytuacji określonej w odpowiednich uregulowaniach ustawy o działalności leczniczej5 

przedmiotowe zobowiązania mogą stać się zobowiązaniami powiatu. Ponadto Skład 

Orzekający zauważył, że powiat w 2021 roku planuje pokrycie ujemnego wyniku 

finansowego SPZOZ (1 przypadek);  

− należy doprowadzić do zgodności dane wykazane w projekcie wieloletniej prognozy 

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

wydatków majątkowych, wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone  

(3 przypadki); 

− wykazana w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

wielkość dochodów ze sprzedaży majątku winna podlegać korekcie polegającej na 

wyłączeniu z powołanego zakresu źródła dochodu identyfikowanego z § 0760 klasyfikacji 

dochodów „Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 

przysługującego osobom fizycznym w prawo własności”(1 przypadek); 

− wielkości dochodów i wydatków bieżących zaplanowane zarówno w projekcie budżetu na 

2021 r. jak i w wieloletniej prognozie finansowej nie spełniają relacji, o której mowa  

w art. 242 ustawy o finansach publicznych. Stosownie do art. 242 ust. 1 ustawy  

o finansach publicznych 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 cyt. ustawy. Skład zauważył, iż w projekcie 

zaplanowano przychody z tytułu środków wynikających z rozliczenia środków 

określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację 

programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, jednak środki 

takie będą mogły pokrywać deficyt operacyjny budżetu dopiero począwszy od roku 2022 

(1 przypadek); 

 
5 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 711 ze zm.) 
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− zaplanowane w projekcie uchwały budżetowej Gminy na 2021 rok przychody w § 905 

oraz § 906 klasyfikacji przychodów stanowiące źródła sfinansowania planowanego 

deficytu winne znaleźć odzwierciedlenie w projekcie wieloletniej prognozy finansowej na 

rok 2021 w kolumnach 4.2 oraz 4.2.1 (obecnie kolumna 4.5 i 4.5.1), tym samym dane  

w tych kolumnach należy dostosować do kwot wynikających z postanowień projektu 

uchwały budżetowej (1 przypadek); 

− w kolumnie 2.2.1 projektu nie wyodrębniono spośród wydatków majątkowych inwestycji 

i zakupów inwestycyjnych, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach 

publicznych (1 przypadek); 

− zgodnie z opiniowanym projektem WPF, na koniec roku 2021 zaplanowane jest kolejne 

obniżenie zadłużenia Powiatu, co ma stanowić 89,1% zaplanowanych na ten rok 

dochodów i w związku z tym konieczna jest weryfikacja szczegółowych danych ujętych 

w kolumnie 10.6 prognozy (1 przypadek); 

− dane zawarte w projekcie wieloletniej prognozy finansowej obrazowały spadek nadwyżki 

operacyjnej (rozumianej jako różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami 

bieżącymi) w roku 2021. Należy podkreślić, że w świetle znowelizowanego art. 243 

ustawy o finansach publicznych, tylko osiąganie odpowiedniego poziomu nadwyżki 

operacyjnej zapewni zgodną z prawem obsługę już zaciągniętego długu jednostki i może 

umożliwić korzystanie z kredytów bądź pożyczek w latach przyszłych (7 przypadków); 

− mając na uwadze orzecznictwo sądów administracyjnych (m.in. wyrok WSA  

w Gliwicach z dnia 23 stycznia 2020 r. sygn. I SA/Gl 1460/19) przedsięwzięcia roczne 

związane z udzieleniem pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego są 

niezgodne z brzmieniem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych: przez 

przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 3, należy rozumieć wieloletnie programy, projekty 

lub zadania, w tym związane z: 1)programami finansowanymi z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; 2)umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym.  

Mając na względzie powyższe, pomoc finansowa nie jest przedsięwzięciem, o którym 

mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych (1 przypadek); 

− W odniesieniu do zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej dochodów  

i wydatków wskazać należy, że w roku 2021 zaplanowano deficyt operacyjny a z kolei  

w roku 2022 zaplanowano nadwyżkę operacyjną nie podając w objaśnieniach do 

wieloletniej prognozy finansowej przyczyn wzrostu dochodów bieżących i jednocześnie 

spadku wydatków bieżących. Skład zwrócił uwagę, że to właśnie nadwyżka operacyjna 

jest wskaźnikiem, który obrazuje sytuację finansową gminy, jej zdolność do spłaty 
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zobowiązań i wskazuje jaka część dochodów bieżących pozostaje do dyspozycji po 

sfinansowaniu obligatoryjnych wydatków bieżących łącznie z kosztami obsługi długu. 

Fakt wystąpienia w roku 2021 deficytu operacyjnego jest czynnikiem ryzyka i może 

świadczyć o realnym zagrożeniu w zakresie obsługi długu jednostki samorządu 

terytorialnego. Zaznaczenia wymaga również, iż przy uchwalaniu budżetów w kolejnych 

latach (rok 2022 i następne) należy wziąć pod uwagę zmianę brzmienia art. 242 ustawy  

o finansach publicznych określającego zasady równoważenia budżetu w części bieżącej,  

w związku ze zmianą wprowadzoną na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 

2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw6.  

(1 przypadek) 

− w objaśnieniach do projektu wieloletniej prognozy finansowej brak jest wskazania 

przeznaczenia części nadwyżki budżetu (kol. 3 i 3.1 załącznika nr 1 do wieloletniej 

prognozy finansowej) (3 przypadki); 

− błędne wykazanie w roku 2021 środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 

które winny znaleźć się w pozycji 4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych załącznika nr 1, 

a zostały ujęte w pozycji 4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu.  

(1 przypadek); 

− świetle przeznaczenia planowanej nadwyżki budżetowej na pokrycie rozchodów budżetu 

(objaśnienia do projektu wieloletniej prognozy finansowej), w przedłożonym projekcie 

uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej należy uzupełnić dane w załączniku 

nr 1 w pozycji 3.1 kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę 

kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych (2 przypadki). 

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 

 
6 Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2500). 


