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REGIONALNA   IZBA   OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  
 

Uchwała nr 415/2020 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 24 listopada 2020 r. 
 

w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej  

Gminy Wilków  

 

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

o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2137) w związku z art. 230 

ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 

ze zm.), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w osobach: 

 

1. Arkadiusz Talik – przewodniczący 

2. Aleksandra Bieniaszewska 

3. Magdalena Przybylska 

 

p o s t a n a w i a  

 

pozytywnie zaopiniować przedłożony projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Wilków na lata 2021-2024.  

 

U z a s a d n i e n i e  

 

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 230 ust. 2 pkt 1 oraz ust. 9 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Wójt przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej 

w Opolu celem zaopiniowania projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Wilków na lata 2021 – 2024. Przy wydawaniu opinii uwzględniono autopoprawkę 

projektu wieloletniej prognozy finansowej, która wpłynęła do tut. Izby w dniu 23.11.2020 r. 

  

Projekt uchwały o wieloletniej prognozie finansowej sporządzono w szczegółowości 

określonej w art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.  

W załączniku do wieloletniej prognozy finansowej wskazano przedsięwzięcia, które jednostka 

będzie realizować. Struktura załącznika spełnia wymogi określone art. 226 ust. 3 ustawy  

o finansach publicznych. Do projektu wieloletniej prognozy finansowej dołączono objaśnienia 

zgodnie z wymogiem wynikającym z art. 226 ust. 2a cyt. ustawy. 

 

W wieloletniej prognozie finansowej na rok 2021 określono dochody w kwocie ogółem 

24 825714,00 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 23 764 414,00 zł oraz dochody 

majątkowe w kwocie 1 061 300,00 zł.  

 

Wydatki w kwocie ogółem 26 001 659,00 zł ujęto z wyodrębnieniem wydatków 

bieżących w wysokości 23 753 394,00 zł oraz majątkowych w wysokości 2 248 265,00 zł. 

Uwzględniając wskazane w uchwale dane jednostka na 2021 rok zaplanowała deficyt 

budżetowy w kwocie 1 175 945,00 zł.  
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W wieloletniej prognozie na rok 2021 określono przychody w kwocie 2 005 945,00 zł 

oraz rozchody w kwocie 830 000,00 zł.  

Odnosząc się do powyższego należy zauważyć, iż dane zawarte w projekcie wieloletniej 

prognozy finansowej na rok 2021 zgodne są z danymi zawartymi w projekcie uchwały 

budżetowej w zakresie wskazanym w art. 229 cyt. ustawy o finansach publicznych.  

Wraz z wieloletnią prognozą finansową przedłożono prognozę kwoty długu na lata  

2021-2029. Przewidywana kwota długu Gminy na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniesie  

5 800 445,00 zł.  

 

Z przedłożonego projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej  wynika, iż w latach 2021-2029 Gmina Wilków spełnia relacje, o której mowa w 

art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

 

Mając na uwadze wprowadzone zmiany w przepisach prawa, w tym w szczególności 

związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które mają istotny 

wpływ na gospodarkę finansową jednostek samorządu terytorialnego, w tym na wykonanie 

wielkości budżetowych w roku 2020 branych pod uwagę przy wyliczaniu w kolejnych latach 

relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych, wskazać należy, że bieżącej 

analizie powinna podlegać sytuacja finansowa jednostki samorządu terytorialnego w aspekcie 

wykonanych i prognozowanych wielkości wpływających na ustalenie w kolejnych latach ww. 

relacji umożliwiającej zgodne z prawem uchwalenie budżetu.  

 

W świetle powyższego Skład Orzekający wydał opinię jak w sentencji. 

 

Zgodnie z art. 246 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, uchwała niniejsza podlega 

opublikowaniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie  

do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429 ze zm.). 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, od niniejszej 

opinii służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.  
 

       Przewodniczący 

       Składu Orzekającego 

 
           Arkadiusz Talik 
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