
Uchwała Nr 3.h./95/2021
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Warszawie 
z dnia 2 grudnia  2021 roku

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Borowie 
projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 -
2034.

Na podstawie art. 13 pkt 12 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 
roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2137) oraz art. 
230 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), 
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie:
Przewodnicząca: Jolanta Tomaszek
Członkowie: Kamil Krauschar
                                       Ewa Wielgórska

uchwala, co następuje:
§ 1

Wydaje pozytywną opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Borowie projekcie 
uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borowie na lata 2022-2034.

§ 2
Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

U z a s a d n i e n i e
W dniu 15 listopada 2021 roku Wójt Gminy Borowie, Zarządzeniem Nr 120/2021 z 
dnia  12 listopada 2021 roku, spełniając wymogi określone w art. 230 ust. 2 pkt 1 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dalej u.f.p., przedstawił 
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, projekt uchwały w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2022-2034 wraz 
objaśnieniami przyjętych wartości oraz wykazem przedsięwzięć, celem 
zaopiniowania. 
Wieloletnie Prognoza Finansowa (dalej: WPF) spełnia wymogi konstrukcyjne 
określone w art. 226-228 u.f.p.
Okres sporządzenia WPF obejmuje lata na jakie przyjęto limity wydatków na 
przedsięwzięcia określone w załączniku Nr 2 do projektu uchwały oraz okres, na 
który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania określone w załączniku Nr 
1.
W roku 2022, zgodnie z art. 229 u.f.p., została zachowana zgodność wartości 
przyjętych w projekcie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i projekcie budżetu 



jednostki samorządu terytorialnego, w tym w zakresie wyniku budżetu i związanych z 
nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. 
W latach objętych prognozą wielkości planowanych wydatków bieżących nie 
przekraczają zaplanowanych dochodów bieżących zgodnie z założeniem art. 242 
u.f.p.
 W świetle przedłożonego projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej planowane  zadłużenie Gminy na koniec 2022 roku wyniesie 
12 975 267,46 zł, co stanowi 42,78 % planowanych dochodów na ten rok
Prognozowane obciążenie budżetu spłatą zadłużenia w latach objętych prognozą 
kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika ustalonego zgodnie z art. 243 
ustawy o finansach publicznych, przy założeniu że realizacja dochodów budżetu 
Gminy będzie przebiegać na poziomie kwot prognozowanych. 
.
Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.
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