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Uchwała Nr 7/365/2020

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 23 marca 2020 r.

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 7 i ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych 

izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) w związku z art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu:

I. Stwierdza, że uchwała Nr XV/123/2020 Rady Gminy Godziesze Wielkie  z dnia 28 lutego 
2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze 
Wielkie na lata 2020 – 2034, została podjęta z naruszeniem przepisów prawa wskazanych w 
uzasadnieniu do niniejszej uchwały.

II. Uznaje, że naruszenie ma charakter nieistotny.

Uzasadnienie

Przedmiotową uchwałą przekazaną tutejszej Izbie w dniu 28 lutego 2020 r. Rada Gminy 
Godziesze Wielkie, powołując się na przepisy ustawy o samorządzie gminnym oraz przepisy ustawy 
o finansach publicznych dokonała zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze 
Wielkie na lata 2020 - 2034.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu poinformowała o terminie badania uchwały 
poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej porządku obrad posiedzenia Kolegium 
Izby wyznaczonego na dzień 23 marca 2020 r. 

W § 1 uchwały Rady Gminy Godziesze Wielkie Nr XIV/116/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Rady Gminy Godziesze Wielkie na lata 2020 - 2034 
postanowiono, że „Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Godziesze Wielkie na lata 
2020-2034 obejmującą dochody, wydatki majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu, 
kwotę długu, przeznaczenie nadwyżki zgodnie z załącznikiem Nr 1 – Wieloletnia Prognoza 
Finansowa do niniejszej uchwały”. Z objaśnień  do WPF w pkt 4 pn. ”Wynik budżetu, wynik z 
działalności operacyjnej (bieżącej)” wynika, iż „nadwyżki budżetu przeznaczane są na spłatę 
kredytów i pożyczek już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia”.

Z analizy przedmiotowej uchwały wynika, iż wprowadzono zmiany do uchwały 
Nr XIV/116/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. poprzez wprowadzenie nowego brzmienia Załącznika Nr 
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1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Godziesze Wielkie na lata 2020 – 2034 oraz Załącznika 
nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć Gminy Godziesze Wielkie na lata 2020 – 2034.

Z analizy ww. załącznika Nr 1 do przedmiotowej uchwały wynika, iż w latach 2024 - 2034 
wynik budżetu to nadwyżka. Jednakże w roku 2034 nie określono przeznaczenia dla całej kwoty 
nadwyżki budżetu na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych (poz. 3.1). 
Prezentuje to poniższe zestawienie.
                                                                                                                                                            

(w zł)

Rok Wynik budżetu (poz. 3)

Kwota nadwyżki budżetu, dla której 
nie określono przeznaczenia na spłaty 

kredytów, pożyczek i wykup 
papierów wartościowych

2034 710.000,00 610.000,00

 Stosownie do postanowień art. 226 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) wieloletnia prognoza finansowa powinna być 
realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą przeznaczenie nadwyżki albo sposób 
sfinansowania deficytu.
Zatem brak określenia przeznaczenia dla całej kwoty nadwyżki budżetu narusza postanowienia 
art. 226 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych. 
Jednocześnie należy wskazać, iż z wielkości wykazanych w wyżej przywołanym załączniku Nr 1 
wynika, iż nadwyżki budżetu w całości winny zostać przeznaczone na spłaty rat kapitałowych 
przychodów zwrotnych. 

W związku z powyższym Kolegium Izby stwierdza, że uchwała w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej została w powyższym zakresie podjęta z naruszeniem ww. przepisów.

Zakres oraz rodzaj stwierdzonych nieprawidłowości pozwoliły uznać, że ww. naruszenie 
prawa ma charakter nieistotny. 

 Wskazane nieprawidłowości powinny zostać wyeliminowane przy kolejnej zmianie uchwały. 

Przewodnicząca Kolegium
Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Poznaniu

/-/ Grażyna Wróblewska
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