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Uchwała Nr 4200/IV/157/2019

IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie opinii o przedłożonym  przez  Burmistrza Miasta Kalety projekcie uchwały 
w sprawie przedstawienia Projektu Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2020 – 2029

 

Na podstawie art. 230 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1622 i 1649) oraz art. 13 pkt 12, art. 19 ust. 
2 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 2137) IV Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach  u c h 
w a l a,  co następuje:

§ 1.

Wydaje się pozytywną – z  zastrzeżeniami zawartymi  w uzasadnieniu – opinię 
o przedłożonym przez  Burmistrza Miasta Kalety projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2029.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uzasadnienie

IV Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, po dokonaniu analizy 
przedłożonego przez Burmistrza Miasta Kalety projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2020-2029,  stwierdza co następuje: 

Projekt  uchwały został opracowany na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
r. o finansach publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 869). Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 2020-2029 opracowany  został    w    formie 
 projektu   przyszłej (nowej)  uchwały  Rady Miejskiej w  Kaletach, bowiem obecnie obowiązująca 
uchwała ma utracić moc.

Opracowana prognoza zawiera elementy określone w art. 226 ustawy o finansach 
publicznych. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową oraz okres na który sporządzono prognozę 
kwoty długu jest zgodny z wymogami określonymi w art. 227 ustawy o finansach publicznych.
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Wartości przyjęte w projekcie wieloletniej prognozy finansowej i w projekcie budżetu na 
2020 r. są ze sobą zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów oraz 
rozchodów i wynoszą odpowiednio:

-      deficyt w wysokości           42 850,99 zł,

-      przychody w wysokości   950 000,00 zł,

-      rozchody w wysokości     907 149,01 zł.

Analizując spełnienie wymogu określonego art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych 
Skład Orzekający stwierdził, że w roku 2020 i każdym kolejnym prognozuje się dochody bieżące 
wyższe niż wydatki bieżące i uzyskiwanie nadwyżki operacyjnej budżetu. 

Nie planuje się zaciągania zobowiązań dłużnych po 2020 roku. Wszystkie już zaciągnięte 
zobowiązania oraz planowane do zaciągnięcia w roku 2020 mają być spłacone do 2029 roku.

Skład Orzekający stwierdził błędne wyliczenia kwoty długu na cały okres prognozy. 
Wskazuje się zatem na konieczność dokonania ponownego przeliczenia tej wielkości poczynając od 
ustalenia prawidłowej wysokości na koniec 2019 roku a następnie uwzględnienia nowego 
zobowiązania zaplanowanego w projekcie budżetu na 2020 r. 

Z powyższych względów przyjęta w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta 
Kalety na lata 2020-2029 relacja określona art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych również 
jest nieprawidłowa. 

 Skład Orzekający dokonując oceny realistyczności przedłożonego projektu wieloletniej 
prognozy finansowej, m.in. w zakresie wielkości mających wpływ na kształtowanie się relacji z art. 
242 ust. 1 i art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w roku 2020  
i  w  latach  następnych  zapoznał się  z załączonymi,  zgodnie z art. 226 ust. 2a  ustawy o finansach 
publicznych objaśnieniami. Skład stwierdził przyjęcie od roku 2022 do końca prognozy stałych 
wielkości prognozowanych kwot zarówno w zakresie dochodów (np. dochodów podatkowych, 
subwencji) jak i po stronie wydatków bieżących (w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych). 
 W ocenie Składu przyjęcie takich założeń może budzić wątpliwości co do realistyczności przyjętych 
wielkości. Wskazuje się zatem na rozważenie zastosowania wskaźników opublikowanych przez 
Ministra Finansów w dokumencie pn. „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników 
makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych 
ustaw” (aktualizacja – październik 2019 r.). 

     W zakresie upoważnień dla Burmistrza Miasta Kalety, Skład Orzekający stwierdził 
nieprawidłowe upoważnienie określone w § 3 projektu uchwały. Jest to upoważnienie, które na mocy 
art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego może udzielić w uchwale budżetowej, bowiem dotyczy wykonywania budżetu. 
W uchwale dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej możliwe jest udzielenie upoważnienia, które 
ustawodawca określił w art. 232 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
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Zwraca się uwagę na rozbieżność występującą w załączniku Nr 2 w zakresie 
określenia  limitu  zobowiązań i sumy limitów wydatków planowanych na lata 2020-2021  dla  
przedsięwzięcia/projektu z  poz. 1.1.1.1 pn. "Kształtujemy wiedzę i umiejętności", gdzie limit 
zobowiązań jest wyższy niż planowane do poniesienia wydatki. Skład Orzekający wskazuje na 
konieczność przeanalizowania tej sytuacji. 

Wskazuje się również na konieczność:
- prawidłowego określenia daty wejścia w życie uchwały, bowiem z brzmienia § 6 projektu wynikają 
dwie daty, co jest nieprawidłowe i narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu 
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) oraz  § 45 
ust. 1 w związku z § 143 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 
2002 roku w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2016 r. poz. 283),

- przeanalizowania  podstawy prawnej wskazanej w projekcie uchwały, celem prawidłowego jej 
określenia. 

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, przedłożony projekt uchwały w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej na lata 2020 - 2029 zaopiniowano jak w sentencji uchwały. 

IV  Skład  Orzekający  informuje równocześnie, że zawarte w niniejszej opinii zastrzeżenia 
mogą – w przypadku ich nieusunięcia – skutkować stwierdzeniem naruszenia prawa w podjętej przez 
Radę Miejską w Kaletach uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Wskazuje się zatem 
na konieczność analizy przedłożonego  projektu  uchwały i dokonania w  nim stosownych zmian. 

Od niniejszej uchwały Burmistrzowi Miasta Kalety przysługuje odwołanie do pełnego składu 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

       

Przewodniczący IV Składu Orzekającego

Paweł Drzazga
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