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Szanowny Panie Prezydencie, wnioskiem z dnia 30.06.2020 roku, dor^czonym na adres
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w dacie 06.07.2020 roku, zwrocil si? Pan o udzielenie
odpowiedzi na pytania:

1. Czy Prezydent Miasta moze Zarz^dzeniem w sprawie WPF dokonac zmian na zadaniu inwestycyjnym
wieloletnim dofinansowanynn srodkami z Unil Europejskiej, polegaj^cych na zmniejszenlu planu
wydatkow maj^tkowych na reallzacj? zadania w roku 2020 i 2021 oraz zwi?kszenla o tak^ sam?^ kwot?
planu wydatkow na realizacj? zadania w 2022 roku?
2. Czy Prezydent Miasta moze Zarz^dzeniem w sprawie zmiany WPF dokonad zwi?kszenia w latach
nast?pnych wydatkow maj^tkowych na wspolfinansowanie projektu z udzlatem srodkow unijnych,
natomiast zmniejszenia wydatkow biezqcych w latach przyszlych? Nadmienia si?, ze nie ulegnie zmianie
wynik budzetu dia kazdego roku obj?tego wieloletni^prognoz^finansow^.
3. Czy Prezydent Miasta moze Zarz^dzeniem w sprawie zmiany WPF dokonac zwi?kszenia planu
dochodow, np. w 2022 roku z tytutu dotacji ze srodkow Unii Europejskiej na dofinansowanie
przedsi?wzi?cia wieloletniego - srodki te zgodnie z przeznaczeniem dotacji zwl?ksz^ plan wydatkow
inwestycyjnych na realizacj? przedsi?wzi?cia (o kwot? zwi?kszonej dotacji zwi?kszeniu ulegn^wydatki
maj^tkowe)?

Z opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o udzielenie wyjasnienia wynika, ze Rada
Miejska w uchwale w sprawie Wieioletniej Prognozy Finansowej upowaznila Prezydenta Miasta do
dokonywania zmian w pelnym zakresie, wynikaj?cym z art. 232 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Odpowiadaj^cma to pytanie, wskazac nalezy na nast?puj^ce okoiicznoki.
Zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r.
poz. 869 ze zm.), dalej u.f.p. - zmian w wieioletniej prognozie finansowej, z wyl?czeniem zmian limitow
zobowi^zah i kwot wydatkow na przedsi?wzi?cia, dokonuje zarz^d jednostki samorz^du terytorialnego.
Organ stanowi?.cy jednostki samorz?.du terytorialnego moze upowaznic zarz?.d jednostki samorz?.du
terytorialnego do dokonywania zmian limitow zobowi^zah i kwot wydatkow na realizacj? przedsi?wzi?cia
finansowanego z udziaiem srodkow europejskich albo srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. t pkt 3,
w zwi^zku ze zmianami w realizacji tego przedsi?wzi?cia, o ile zmiany te nie pogorsz^ wyniku budzetu
dia kazdego roku obj?tego wieloletni?_ prognozy finansow^. Upowaznienie to obejmuje takze
upowaznienie do dokonywania zmian srodkow przeznaczonych na wspolfinansowanie realizacji
przedsi?wzi?c, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkladu wiasnego beneficjenta, oraz
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wynikaj^cych z rozstrzygni^tych konkursow, o ktorych mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach
realizacji programow.

Jak wynika z powotanego wyzej art. 232 u.f.p. oraz upowaznienia udzielonego przez Rad?
Miejsk^ dia Prezydenta Miasta, zawartego w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej -
wskazane w pytanlach pkt 1-3 zmiany mog^zostac dokonane stosownym Zarz^dzeniem Prezydenta
Miasta. Zakres zmlan wskazany w pytanlach pkt 1-3 zawlera s\q w ramach upowaznienia udzielonego
przez Rad? Miejsk^dla Prezydenta Miasta, na podstawie art. 232 ust. 2 u.f.p. Zatem Prezydent Miasta
moze dokonac samodzlelnych zmian w zat^czniku przedsi^wzi^c oraz rownoczesnie zmienic limity na
przedsi^wzi^cia w zal^czniku do w.p.f. na podstawie art. 232 ust. 2 u.f.p.

Jednoczesnie pragn^ podkresiic, ze jest to jedynte stanowisko Regionalne] Izby Obrachunkowej
w Kieicach, ktora nie posiada uprawnieh do dokonywania powszechnie obowi^zuj^cej wykladni
przepisow prawa.
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