
 

 

Uchwała Nr 4200/III/190/2018 

z dnia 4 grudnia 2018 roku 

III Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Katowicach 

w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Województwa Śląskiego projekcie 

uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2030 

 

 Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych 

(Dz. U. z  2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 12, art. 19 ust. 2 i art. 20 ust. 1 

ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 

2016 r. poz. 561) III Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach 

uchwala  co następuje: 

 

§ 1. 

 

 Wydaje się pozytywną opinię o przedłożonym przez Zarząd Województwa Śląskiego 

projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2030. 

     

§ 2. 

 

                  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uzasadnienie 

 
III Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, po dokonaniu 

analizy przedłożonego przez Zarząd Województwa Śląskiego projektu uchwały w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2030,  stwierdza co następuje:  

 

Projekt opracowany został w formie przyszłej uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego  

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej obejmującej lata 2019 - 2030. 

 

Projekt ten zawiera elementy określone w art. 226 ust. 1 – ust. 4 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. 
  

Wartości przyjęte w projekcie wieloletniej prognozy finansowej i w projekcie budżetu na 

2019 rok są ze sobą zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów  

i rozchodów.  

 

Dochody i wydatki bieżące na lata objęte prognozą ustalone zostały przy zachowaniu relacji, 

o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych. 
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Prognoza kwoty długu została sporządzona z zachowaniem wymogu, o którym mowa w art. 

243 ust.1 ustawy o finansach publicznych. 

 

Skład Orzekający dokonał również oceny realistyczności przedłożonego projektu wieloletniej 

prognozy finansowej, m.in. w zakresie wielkości mających wpływ na kształtowanie się relacji 

z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w 2019 r. i latach następnych i  nie 

kwestionuje przyjętych w niej wartości, jako możliwych do zrealizowania. Skład Orzekający 

zauważa jednak, że nieosiągnięcie założonych dochodów bieżących i wydatków bieżących  w 

roku 2019 i latach następnych nie pozostanie bez wpływu na spełnienie ww. relacji. Prognoza 

zakłada m. in. obniżenie wydatków bieżących w roku 2019 w stosunku do roku 2018 o 3 %, 

w latach kolejnych wydatki bieżące będą wzrastać o 1 punkt procentowy w stosunku do roku 

poprzedniego. Jednostka zakłada również wzrost dochodów bieżących w latach 2019 – 2020 

odpowiednio o 6,9 i 8,1%. Symulacja dokonana przez Skład Orzekający, zakładająca 

uzyskanie dochodów ogółem, dochodów bieżących, wydatków bieżących w latach objętych 

prognozą na poziomie planu wg stanu na 30.09.2018 r. (powiększonego o wskaźnik inflacji) 

spowoduje niespełnienie powyższej relacji w latach 2021 – 2024. 

 

Upoważnienia dla Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągania zobowiązań i przekazania 

uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych zostały prawidłowo określone. 

 

Przedłożone do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej objaśnienia nie 

budzą zastrzeżeń. 

 

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, Skład Orzekający przedstawiony projekt 

uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zaopiniował jak w sentencji.  

 

Od niniejszej uchwały Zarządowi Województwa Śląskiego przysługuje odwołanie do 

pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 

14 dni od daty doręczenia. 

 

 

          

PRZEWODNICZĄCA 

III Składu Orzekającego 
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