
Uchwała Nr 3.h./112/2022
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Warszawie
z dnia 30 listopada 2022 roku

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Brochów projekcie uchwały w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2023-2034.

Na podstawie art. 13 pkt 12 w związku z art.19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych 
izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1668) oraz art. 230 ust. ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.), Skład Orzekający Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Warszawie:

Przewodnicząca - Romana Ignasiak
Członkowie: - Iwona Jagodzińska

- Agnieszka Małkowska
uchwala, co następuje:

      § 1

Wydaje opinię pozytywną z uwagami o przedłożonym przez Wójta Gminy Brochów projekcie uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2023-2034.

      § 2

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

UZASADNIENIE

W dniu 15 listopada 2022 roku wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w formie 
dokumentu elektronicznego projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Brochów na lata 2023-2034. 

Analizując projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej (dalej: WPF) stwierdzono, że zawiera on dane 
wymagane art. 226 ust. 1, 2a oraz ust. 3 ustawy o finansach publicznych (dalej: u.f.p.).

Okres sporządzenia projektu WPF obejmuje lata 2023-2034, tj. spełnia wymogi art. 227 u.f.p.

Projekt uchwały WPF zawiera upoważnienia sformułowane na podstawie art. 228 u.f.p.

Występuje wymagana art. 229 u.f.p. zgodność wartości wykazanych w projekcie WPF i w projekcie 
uchwały budżetowej na 2023 rok. 

Zachowana została zasada równoważenia budżetu określona w art. 242 ust. 1 u.f.p., tj. planowane 
wydatki bieżące nie są wyższe niż planowane dochody bieżące. 

Skład Orzekający zwraca uwagę, iż w załączniku Nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” błędnie 
wskazano nazwy jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za realizację lub koordynujących 
wykonywanie przedsięwzięć, co narusza art. 226 ust. 3 pkt 2 u.f.p. 

Począwszy od 2023 roku, jak i w latach następnych objętych projektem WPF spełniona jest relacja w 
zakresie indywidualnego wskaźnika zadłużenia liczonego zgodnie z art. 243 u.f.p. Jednakże Skład 
Orzekający zwraca uwagę na ryzyko niespełnienia powyższej relacji w roku 2026 bowiem różnica 
między dopuszczalnym wskaźnikiem spłaty zobowiązań (poz. 8.3), a wskaźnikiem planowanej łącznej 
kwoty spłaty zobowiązań (poz. 8.1) kształtuje się poniżej 1 % i wynosi 0,19 %. Zasadne jest zatem, aby 
jednostka na bieżąco analizowała sytuację finansową Gminy w aspekcie planowanych i wykonanych 
wielkości wpływających na ustalenie relacji określonej w art. 243 u.f.p. i podejmowała działania mające 
na celu poprawę indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

          Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanowił jak w sentencji uchwały.

Przewodnicząca Składu Orzekającego
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