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 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Zielonej Górze
z dnia 13  grudnia   2021  roku

  
w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Trzebiel na lata  2022 – 2037 przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na 2022 rok        

Na podstawie art. 13 pkt 12 , art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach 
obrachunkowych ( j.t.  2019. 2137. ) w związku z art. 230 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych ( j.t. Dz.U.  2021. 305. ze zm.) uchwala się, co następuje;
        
        Skład  Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze

1.  Marek Lewandowski -    przewodniczący
2.  Lidia Jaworska      -  członek
3.  Iwona Porowska   -  członek

postanawia wydać pozytywną opinię w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiel 
na lata  2022 – 2037 przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na 2022 rok. 

U Z A S A D N I E N I E 

          Skład Orzekający zbadał pod względem formalno - prawnym  przedłożony przez Gminę Trzebiel 
projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata  2022– 2037, przedstawionej wraz z 
projektem uchwały budżetowej na 2022 rok. 

        Skład orzekający stwierdził, że projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  spełnia 
wymogi określone w art. 226  ustawy o finansach publicznych. 
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej zawiera  objaśnienia przyjętych w niej wartości zgodnie z treścią 
art. 226 ust.  2a  ustawy o finansach publicznych.

Wartości przyjęte w WPF są zgodne z planem budżetu na 2022r. w zakresie wyniku budżetu, kwot 
przychodów i rozchodów oraz długu, co spełnia wymogi określone przepisami art. 229 ustawy o finansach 
publicznych.

 Prognoza kwoty długu spełnia wymogi określone przepisami art. 243 ustawy o finansach 
publicznych. 
  

  
• W Objaśnieniach do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej wskazano, że dla obliczenia  

limitu spłaty zobowiązań w 2022r. i latach następnych zastosowano wersję liczoną według 
okresu 7-letniego.

Skład Orzekający informacyjnie podaje, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 
14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 
r. poz. 2500 ze zm.) ustalana na lata 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku 
budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do 
planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla 
ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży 
majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji dokonuje organ wykonawczy 
jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021r. i informuje o wyborze właściwą 
regionalną izbę obrachunkową oraz organ stanowiący tej jednostki.



Spełnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla wybranego okresu 
przedstawia się następująco:

Relacja, o której mowa w art. 243 ufp wg projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2022r.
Gminy Trzebiel

Maksymalny dopuszczalny poziom 
spłaty zobowiązań (prawa strona 

wzoru)LATA               
objęte           
WPF

Wskaźnik [R+O]/[D]                                                         
obliczony z 

uwzględnieniem 
ustawowych 

wyłączeń

Średnia z art.  243 
ufp.                     z 
uwzględnieniem 
wyłączeń (plan 3 

kw)

Średnia z art. 243 
ufp. z 

uwzględnieniem 
wyłączeń  

(wykonanie)

Stopień spełnienia 
relacji

1 2 3 4 ( 3-2 ) ( 4-2 )
2022 1,22% 2,68% 8,77% 1,46% 7,55%
2023 1,23% 1,27% 7,36% 0,04% 6,13%
2024 1,32% 1,56% 7,65% 0,24% 6,33%
2025 2,25% 3,97% 3,97% 1,72% X
2026 2,25% 2,70% 5,36% 0,45% 3,11%
2027 2,19% 3,33% 5,98% 1,14% 3,79%
2028 2,10% 2,77% 5,42% 0,67% 3,32%
2029 2,17% 3,59% 3,59% 1,42% X
2030 2,08% 4,19% 4,19% 2,11% X
2031 2,03% 4,12% 4,12% 2,09% X
2032 1,97% 3,43% 3,43% 1,46% X
2033 1,91% 2,54% 2,54% 0,63% X
2034 2,34% 2,55% 2,55% 0,21% X
2035 2,34% 3,15% 3,15% 0,81% X
2036 2,34% 3,13% 3,13% 0,79% X
2037 2,30% 3,74% 3,74% 1,44% X

Informacja

Do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na 2022 rok przyjęto okres 
trzyletni, co wynika z raportu w programie Bestia, natomiast z Objaśnienia do WPF wynika, że na lata 
2022-2025 wybrano wariant 7-letni.

 
Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego zgodnie z art. 20 ust. 1 i 2 ustawy o regionalnych 

izbach obrachunkowych przysługuje odwołanie do Kolegium Regionalnej  Izby Obrachunkowej w Zielonej 
Górze w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.                                                                                              

                                                        
                                                                                                
                                                                                            Przewodniczący Składu Orzekającego
                                                                                                             Marek Lewandowski                   




		2021-12-13T07:53:31+0000
	Marek Paweł Lewandowski




