
 
UZASADNIENIE 

do projektu uchwały Rady Miasta Opola 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansow ej Miasta Opola 

 
 

Konieczność sporządzenia i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wynika z przepisów 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Wieloletnia prognoza finansowa 
przyjmuje formę uchwały i jest procedowana w podobny sposób co uchwała budŜetowa tj. 
przekazanie projektu uchwały do regionalnej izby obrachunkowej oraz organowi 
stanowiącemu następuje do 15 listopada roku poprzedzającego kolejny rok budŜetowy. 
Wieloletnia prognoza finansowa jest uchwalana przed uchwałą budŜetową a rok na który 
uchwalany jest budŜet i według wspomnianej wyŜej ustawy powinna być zgodna z budŜetem 
co najmniej w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.   
 
Załączniki do uchwały zawierają najwaŜniejsze informacje w zakresie prognozowanego 
kształtowania się podstawowych wartości budŜetowych oraz prognozy kwoty długu  
(zał. 1 – część tabelaryczna) wraz z objaśnieniami (zał 1 – część opisowa). Ponadto w 
załączniku nr 2, w układzie wieloletnim, zawarto wykaz przedsięwzięć realizowanych przez 
miasto oraz tych, które miasto planuje realizować.   
 
Ze względów technicznych, przyjęto, Ŝe przedkładana uchwała zastępuje obecnie 
obowiązującą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Miasta Opola z 16 
grudnia 2011r., która straciłaby moc 1 stycznia 2013r., tj. w dniu wejścia w Ŝycie nowej 
uchwały o WPF. Zabieg taki pozwala na ujęcie przewidywanego wykonania roku 2012  
i odpowiednie ujęcie pozycji wydatkowych jak i przychodowych w projekcie budŜetu na 2013 
rok bez konieczności korygowania budŜetu na 2012r. i obecnie obowiązującego WPF.  
 
W Wykazie Przedsięwzięć (zał. nr 2) podano przewidywane wykonanie do końca 2012r. 
poszczególnych przedsięwzięć co oznacza, Ŝe po zakończeniu roku dane te zostaną 
zweryfikowane i zastąpione faktycznym wykonaniem.  
 
Przedsięwzięcia, które zgodnie z przewidywaniami mają zostać ostatecznie zakończone w 
2012r. znikną z Wykazu Przedsięwzięć.  
 
Przedsięwzięcia, których realizacja będzie kontynuowana w 2013r. co do zasady pozostają 
w wykazie przedsięwzięć, a plan wydatków na 2013r. lub 2014r. został zweryfikowany 
(najczęściej podniesiony) o przewidywane niewykonanie planu na 2012r. w taki sposób by 
zapewnić zakończenie realizacji poszczególnych przedsięwzięć.  
 
W stosunku do obowiązującego WPF z Wykazu Przedsięwzięć usunięto czasowo zadanie 
pn. „Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Wójtowej Wsi w 
Opolu”. Zadanie to zostało wprowadzone do katalogu zadań WPF przy uchwalaniu planu 
zagospodarowania przestrzennego, kiedy to wskazano bardziej na skutki finansowe 
przyjęcia planu zagospodarowania aniŜeli na konkretne prace, które w ramach zadania 
miałyby zostać wykonane. Brak doprecyzowania zakresu rzeczowego zadania zmusza do 
wykreślenia tak ujętego zadania z katalogu przedsięwzięć WPF.  
Ponadto załoŜono wcześniejszą realizację termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 8 
kosztem opóźnienia termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych. Decyzja 
taka jest wynikiem stanu technicznego budynków.  



Zrezygnowano równieŜ z realizacji rzeczowej części zadania pn. „Rozbudowa stadionu 
miejskiego przy ul. Oleskiej w Opolu”. Odstąpiono takŜe od koncepcji budowy lokali 
socjalnych. 
 
Przedmiotowy projekt uchwały podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową 
w Opolu. Następnie, po uchwaleniu przez Radę Miasta Opola uchwały w sprawie  
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola, Izba wydaje opinię o 
prawidłowości planowanej kwoty długu. 
 
 
 


