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Wyniki opiniowania projektów uchwał  

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2020 r.  

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju1 zmieniony 

został wzór wieloletniej prognozy finansowej obowiązujący jednostki samorządu 

terytorialnego od przygotowanych projektów wieloletnich prognoz finansowych na 2020 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 24 października do 20 listopada 2019 r. jednostki samorządu 

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

sprawie wieloletniej prognozy finansowej (WPF) na 2020 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 2020 rok. 

Łącznie wydano 87 opinii, w tym 67 pozytywnych, 17 z uwagami i 3 z zastrzeżeniami.  

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 54 77,1 13 18,6 3 4,3 - - 70 

Miasto na prawach 

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

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

Województwo 1 100,0 - - - - - - 1 

Związki 4 100,0 - - - - - - 4 

Razem 67 77,0 17 19,5 3 3,5 - - 87 

 

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 2020 r., pozwoliło uniknąć 

wskazania w niej przez Kolegium naruszenia prawa:  

 
1 Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniające 

rozporządzenia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2019 r. 

poz. 1903) 
2 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 poz. 869 ze zm.) 
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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− dynamika wydatków w kolumnie 2.1.1 WPF, tj. "Wydatki bieżące na wynagrodzenia i 

składki od nich naliczane", jest niższa od dynamiki tych wielkości wykonywanych w 

latach poprzednich, pomimo zapowiadanego wzrostu wynagrodzeń minimalnych w latach 

przyszłych, co wskazuje, iż osiągnięcie przyjętych założeń będzie niemożliwe do 

osiągnięcia bez daleko idących zmian organizacyjnych (4 przypadki);  

− weryfikacji wymagają informacje zamieszczone w kolumnie 5.1 WPF "Spłaty rat 

kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych" oraz w 

kolumnie 10.6 "Spłaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu 

zobowiązań już zaciągniętych", które w części dotyczącej określonych lat cechuje brak 

spójności, którego nie wyjaśniają dołączone do wieloletniej prognozy finansowej 

objaśnienia przyjętych wartości (7 przypadków);  

− brak spójności wykazanych kwot wydatków bieżących, wydatków na wynagrodzenia 

wraz z pochodnymi oraz majątkowych między złożonym projektem uchwały budżetowej, 

a projektem wieloletniej prognozy finansowej (5 przypadków);  

− dane zawarte w wieloletniej prognozie finansowej obrazują spadek nadwyżki operacyjnej 

(rozumianej jako różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi). 

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 i  może umożliwić korzystanie z 

kredytów bądź pożyczek w latach przyszłych (6 przypadków);  

− relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (po uwzględnieniu ustawowych 

wyłączeń), jest bliska przekroczenia  maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty. 

Wobec powyższego Skład orzekający wskazał, iż niewielkie odchylenia od wykonania 

planowanych wielkości mogą spowodować brak spełnienia relacji określonej w art. 243  

ustawy o finansach publicznych umożliwiającej zgodne z prawem uchwalenie budżetu w 

latach przyszłych (6 przypadków);  

− przedłożona wraz z wieloletnią prognozą finansową prognoza kwoty długu budzi istotne 

wątpliwości, co do jej prawidłowego wyliczenia (2 przypadki);  

− w uzasadnieniu do wieloletniej prognozy finansowej niedostatecznie objaśniono 

dynamikę poszczególnych tytułów dochodów i wydatków, a w szczególności spadki 

dochodów bieżących w latach, spadki wydatków bieżących w latach, przy zaplanowaniu 

w prognozie systematycznego wzrostu wynagrodzeń. Wątpliwości Składu orzekającego, 

co do ich realistyczności budzą również znaczne środki zaplanowane w kolumnie 1.2.2 

WPF jako dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, a w szczególności spadki i 



 3 

wzrosty dochodów z tego tytułu (1 przypadek);  

− do projektu wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy o 

finansach publicznych, powinny być dołączone objaśnienia przyjętych wielkości. Celem 

objaśnień jest wyjaśnienie prognozowanych wielkości w kontekście jednego z warunków 

wieloletniej prognozy finansowej a zatem realistyczności. Tym samym znaczenie 

objaśnień jak również jej zakres nie powinny być marginalizowane (2 przypadki);  

− weryfikacji wymagają wydatki określone w kolumnie 2.1.l WPF „wydatki bieżące na 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane” jak również wydatki w kolumnie 2.2 „wydatki 

majątkowe” z kolumną 2.2.1, tj. „inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w 

art. 236 ust 4 pkt 1 ustawy". Należy w nich uwzględnić wydatki inwestycyjne określone w 

projekcie uchwały budżetowej na 2020 r. (1 przypadek);  

− w związku z informacją przedłożoną Izbie w zakresie zawartej umowy leasingowej przez 

Gminę w 2019 r., umowa ta, jako zadanie wieloletnie powinna być ujęta przez jednostkę 

w przedsięwzięciach, tj. w załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej oraz 

powinna zostać uwzględniona przy wyliczeniu kwoty długu Gminy i odpowiednio w 

spłacie zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego, tj. w załączniku nr 1 do wieloletniej 

prognozy finansowej stosownie do art. 72 ust. 1a ustawy o finansach publicznych (1 

przypadek);  

− wraz z wieloletnią prognozą finansową przedłożono prognozę kwoty długu na lata 2020-

2030, w związku z tym wielkości określone w załączniku odnoszące się do prawidłowości 

zarówno planowanej kwoty długu jak również do możliwości spełnienia w obliczu 

planowanego zadłużenia ustawowych relacji określonych m.in. w art. 243 ustawy o 

finansach publicznych, powinny być zaplanowane do roku 2030 nie tylko do roku 2023 (1 

przypadek);  

− zaplanowane wydatki na wynagrodzenia, ich dynamika w latach 2021-2023, oscyluje 

pomiędzy 0,09% a 1,2% jest w ocenie Składu orzekającego mało realistyczna. Nie 

odniesiono się do niej w objaśnieniach do projektu wieloletniej prognozy finansowej (1 

przypadek);  

− prognozowana w roku 2023 nadwyżka budżetowa nie została ujęta w pozycji 3.1 WPF 

„kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek, i 

wykup papierów wartościowych”. Jak wynika z instrukcji do załącznika inne 

przeznaczenie nadwyżki wymaga stosownego określenia w objaśnieniach do projektu, 

czego jednostka nie dokonała (1 przypadek);  

− w kolumnie 3.1 WPF „Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę 
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kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych” w odniesieniu do okresu roku 

2020 bezprzedmiotowo wskazano kwotę, mimo zaplanowanego deficytu w projekcie 

uchwały budżetowej (1 przypadek);  

− należy zwrócić 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 zobowiązać wymagalnych w sposób drastyczny 

rośnie z roku na rok. Skład orzekający już 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 leczniczej4 

przedmiotowe zobowiązania mogą stać się zobowiązaniami powiatu. Ponadto Skład 

orzekający zauważył, że powiat w 2020 roku planuje pokrycie ujemnego wyniku 

finansowego SPZOZ (1 przypadek);  

− jak wynika z projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, w latach 

2020-2027 powiat nie spełnia relacji, o których mowa w art. 243 oraz art. 244 ustawy o 

finansach publicznych. Podkreślić jednak należy, iż wniosek powiatu o udzielenie 

pożyczki z budżetu państwa został rozpatrzony i pozytywnie zaopiniowany. Powyższe 

oznacza, że oceniając wieloletnią prognozę finansową należy uwzględnić również reguły 

wynikające z art 224 ustawy o finansach publicznych (1 przypadek);  

− ujęte w przedsięwzięciach wydatki majątkowe na Dokapitalizowanie Spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością związane są z zawartymi przez Gminę umowami wsparcia. W 

powyższym kontekście w odniesieniu do obowiązków jednostek samorządu terytorialnego 

wskazanych ustawą o finansach publicznych, w zakresie wliczania do długu określonych 

tytułów zasadnym jest wskazanie, iż stosownie do art. 72 ust. la, obowiązującego od 1 

stycznia 2019 r. na podstawie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz 

niektórych innych ustaw5, tytuły dłużne, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 

obejmują zobowiązania finansowe wynikające ze stosunków prawnych, które nazwą 

odpowiadają tym tytułom dłużnym, oraz z innych stosunków prawnych, które wywołują 

skutki ekonomiczne podobne do skutków wynikających z papierów wartościowych 

opiewających na wierzytelności pieniężne, umów kredytów i pożyczek oraz przyjętych 

depozytów. Z tego też względu szczególnej analizie w zakresie prawidłowości planowanej 

 
4 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.) 
5 Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 2500) 
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kwoty długu należy poddać wszelkie umowy zawarte po 1 stycznia 2019 r. (1 przypadek);  

− w świetle ustalonego w projekcie uchwały budżetowej limitu wydatków majątkowych na 

2020 rok, w przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej wypełnić należy dane w kolumnie 2.2.1 WPF „Inwestycje i zakupy 

inwestycyjne, o których mowa wart. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych” (1 

przypadek);  

− z przedłożonego projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej wynika, iż w latach objętych prognozą gmina spełnia relacje, o których mowa 

w art. 243 oraz art. 244 ustawy o finansach publicznych, niemniej Skład orzekający 

jednoznacznie zauważył, iż istotny wpływ na różnicę 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 posiadać będzie jeżeli jednostka wykona dochody ze sprzedaży 

majątku w zaplanowanych wysokościach. Uzasadnienie realności prognozy planowanych 

wielkości dochodów ze sprzedaży majątku przyjętych w szczególności na 2020 rok 

budziło w ocenie Składu orzekajacego uzasadnione zastrzeżenia co do wypełnienia 

dyspozycji art. 226 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w brzmieniu stanowiącym 

iż wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku 

objętego prognozą co najmniej dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku. 

(1 przypadek);  

− należy wyeliminować niespójność danych w zakresie wielkości dochodów majątkowych 

wykazanych w kolumnie 1.2 załącznika nr 1 WPF a wielkością dochodów majątkowych 

ujętych w projekcie budżetu na 2020 r. (1 przypadek);  

− w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 do wieloletniej prognozy 

finansowej ujęto zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2018 - 2020, dla którego 

ustalono limit zobowiązań większy niż suma limitów wydatków w poszczególnych latach 

(1 przypadek);  

− w objaśnieniach do projektu wieloletniej prognozy finansowej nie odniesiono się do 

spadku dochodów jak i wydatków w kolejnych latach po roku 2020. Skład orzekający 

zauważył, że nie odniesiono się w objaśnieniach ani też nie uwzględniono przy 

opracowywaniu projektu wieloletniej prognozy finansowej wskaźników 

makroekonomicznych, wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych i wzrostu 

wynagrodzeń co może świadczyć o trudnej kondycji finansowej jednostki samorządu 

terytorialnego (1 przypadek);  
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− planowane dochody ze sprzedaży mienia w ocenie Składu orzekającego mają na celu 

przede wszystkim formalne spełnienie wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach 

publicznych. W ocenie Składu orzekającego realność planowanych dochodów ze 

sprzedaży mienia i możliwość ich pełnego zrealizowania obarczona jest bardzo wysokim 

ryzykiem. Niskie wykonanie zaplanowanych dochodów majątkowych (ze sprzedaży 

mienia) oraz zaplanowana na 2020 rok nadwyżka operacyjna w bardzo niskiej wysokości,  

może mieć realny wpływ na sytuację finansową gminy w roku 2020 jak i w kolejnych 

latach, w szczególności na spłatę zobowiązań (2 przypadki);  

− w projekcie wieloletniej prognozy finansowej założono niezrównoważone budżety 

nadwyżkowe w latach 2021-2022 i 2026. Nadwyżki budżetowe zostaną przeznaczone na 

spłatę zobowiązań wobec Komunalnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w latach 

2023-2024 i 2027-2028. Środki te zaplanowano w kolejnych latach jako przychody z 

tytułu wolnych środków. W roku 2026 w związku ze sprzedażą grodu powstanie 

nadwyżka, która została wprowadzona jako wolne środki w latach następnych. W 

odniesieniu do powyższego wskazać należy, że wolne środki o których mowa w art. 217 

ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, to środki rozumiane jako nadwyżki środków 

pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, -

wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 

z lat ubiegłych, tym samym planowanych „ewentualnych nadwyżek budżetu lub 

niewykorzystanych dochodów” nie należy traktować jako wolne środki, gdyż nie spełniają 

wymogu z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Dodatkowo należy wskazać, że zarówno wolne 

środki jak i nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych można zdaniem Składu orzekającego 

planować na dany rok budżetowy bowiem wiarygodne dane w tym zakresie wynikają z 

bilansu z wykonania budżetu za rok poprzedni. Planowanie w roku 2020 wolnych 

środków w latach: 2023-2024, 2027-2028, 2030-2031 jest nie tylko obarczone ryzykiem 

niewykonania dochodów majątkowych, z których te nadwyżki mają powstać ale przede 

wszystkim jest nierealistyczne i uchybia art. 226 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. (1 

przypadek);  

− należy zwrócić uwagę na dane wypełnione w kolumnie 3 WPF „Wynik budżetu” oraz w 

kolumnie 3.1 „Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, 

pożyczek i wykup papierów wartościowych”. Kwoty nadwyżek wykazane w kolumnie 3.1 

nie mogą przewyższać kwot ujętych w kolumnie 3 w danym roku. Dane w 

poszczególnych latach w kolumnie 3.1 winny być równe lub mniejsze niż w kolumnie 3 

(1 przypadek);  
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− według informacji zawartej w prognozie kwoty długu gminy sporządzonej na lata 2020-

2034 przedstawionej wraz z projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej, przewidywana kwota długu gminy na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniesie 

122,5% planowanych dochodów, co powoduje, że zadłużenie nadal pozostaje na bardzo 

wysokim poziomie, przewyższającym potencjał dochodowy gminy;  

− projekt wieloletniej prognozy finansowej powinien się opierać na założeniach 

umożliwiających realną ocenę kształtowania się sytuacji finansowej jednostki samorządu 

terytorialnego w okresie, na który jest planowana do uchwalenia. Biorąc pod uwagę fakt, 

że wieloletnia prognoza finansowa ma być realistyczna oznacza to, że prognozę przyszłej 

sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego sporządza się z uwzględnieniem 

jej obecnej sytuacji oraz, że jest możliwa (realna) realizacja przyjętych w prognozie 

wielkości budżetowych (1 przypadek). 

 

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 odwołania.  

 

 

Opracowała               Zatwierdziła 

 

Barbara Wołczak                                                             Magdalena Przybylska 


