
Uchwała SO-11/0957/204/2021

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 13 grudnia 2021 roku

w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

                   Gminy Krzykosy na lata 2022-2031.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony Zarządzeniem 

Nr 16/2021 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1 kwietnia 2021 r. (ze. zm.) 

w osobach:

Przewodnicząca:  Beata Rodewald-Łaszkowska, 

Członkowie:         Zdzisław Drost

                             Danuta Szczepańska

działając na podstawie przepisów art. 13 pkt 12  i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. 

o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) w związku z art. 230 ust. 3 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.), wyraża o 

przedłożonym przez Wójta Gminy Krzykosy projekcie Wieloletniej Prognozy  Finansowej  Gminy 

Krzykosy na lata 2022 – 2031

opinię pozytywną.

UZASADNIENIE

I.

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Krzykosyna lata 2022 – 2031 

został przedłożony tutejszej Izbie w dniu 15 listopada 2021 roku.

Wydając niniejszą opinię Skład Orzekający zapoznał się m.in. z następującymi dokumentami będącymi 

w posiadaniu Izby: projektem uchwały budżetowej na 2022 rok, uchwałą budżetową na 2021 rok (ze 

zmianami), uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2030 (ze zmianami) 

oraz sprawozdaniami budżetowymi sporządzonymi wg stanu na dzień 30.09.2021 roku.

II.

1. Projekt uchwały w sprawie WPF zawiera dane wymagane przepisami art. 226 ustawy o finansach 

publicznych. 



2. Planowane wielkości budżetowe w latach objętych prognozą zapewniają przestrzeganie zasady, 

o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

3. Z projektu wynika, że prognoza kwoty długu sporządzona jest na okres, na który zaciągnięto oraz 

planuje się zaciągnąć zobowiązania, czyli na lata 2022-2031, co wyczerpuje dyspozycję art. 227 

ustawy o finansach publicznych. 

4. Na podstawie prognozy kwoty długu ustalono, że w latach 2022 – 2031 zostanie zachowana relacja, 

o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W latach 2022-

2030 Jednostka będzie korzystała z wyłączeń ze wskaźnika spłaty zobowiązań na podstawie art. 243 

ust. 3a ustawy o finansach publicznych. Wyłączenia dotyczą spłaty zobowiązań zaciągniętych na 

wkład krajowy w związku z inwestycją "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Pięczkowo i Witowo oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Solec i 

Sulęcin w gminie Krzykosy".

       Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań (w zał. Nr 1 do projektu) na lata 2022-2025 przedstawiony 

został wg obliczeń w oparciu o dane z ostatnich trzech lat poprzedzających pierwszy rok prognozy 

(lata 2019 i 2020 – wykonanie, rok 2021 -  plan III kw.), a od roku 2026 w oparciu do dane z 

ostatnich siedmiu lat.

W objaśnieniach przyjętych do projektu wartości, w tabeli Nr 8 pn. „Kształtowanie się relacji z art. 

243 uofp”  przedstawiono wyliczenie wskaźników w latach 2022-2025 zarówno w oparciu o dane 

z ostatnich trzech lat, jak i siedmiu lat. Poinformowano również, że Gmina planuje dokonać wyboru 

okresu 7-letniego dla ustalenia relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla lat 2022-2025.

5. W § 3 ust. 2 projektu uchwały zawarto następujące upoważnienie „Upoważnia się Wójta Gminy 

Krzykosy do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 

kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt 2 

przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane 

do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych.”

Skład Orzekający podnosi, że analiza przedłożonego projektu uchwały budżetowej wykazała, że w 

roku budżetowym 2022 nie planuje się zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych, o 

których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

Świadczy o tym chociażby brak w projekcie uchwały budżetowej postanowień przewidzianych art. 

212 ust. 1 pkt 6a (limit zobowiązań zaliczanych do  tytułów dłużnych, o których mowa w art. 72 ust. 

1 pkt 2 u.f.p.) oraz art. 212 ust. 2 pkt 1a (upoważnienie dla organu wykonawczego do zaciągania 

zobowiązań zaliczanych do  tytułów dłużnych, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 u.f.p.). Również 

w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie WPF  w poz. 6.1 „Kwota długu, którego planowana spłata 

dokona się z wydatków” w całym okresie prognozy wykazano wartości „0,00 zł”. 



W takim przypadku przekazanie upoważnienia, o którym mowa w zdaniu drugim zawartym w § 3 

ust. 2 projektu uchwały w sprawie WPF nie jest możliwe. Rada zatem nie powinna stwarzać 

Wójtowi Gminy możliwości udzielenia takiego upoważnienia.

6. Projekt uchwały w sprawie WPF w odniesieniu do wielkości budżetowych roku 2022 wykazuje 

pełną zgodność z projektem uchwały budżetowej.

Mając powyższe na względzie Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.

Przewodnicząca 
        Składu Orzekającego

   
   Beata Rodewald-Łaszkowska 

                                           

Pouczenie: Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 
14 dni od daty jej doręczenia
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