
UCHWAŁA Nr 3.h./298/2022
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Warszawie 
z dnia 12 grudnia 2022 roku

w sprawie: wydania opinii o przedłożonym w formie dokumentu elektronicznego przez Wójta Gminy 
Stanisławów projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lat 2023 - 2033.

Na podstawie art. 13 pkt 12, art. 19 ust. 2 i art. 20 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych 
izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1668) oraz art. 230 ust. 2 pkt 1 i 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:
Przewodniczący: - Konrad Pachocki 
Członkowie: - Aneta Dygus 

 - Agnieszka Szewc
uchwala, co następuje:
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Wydaje się pozytywną opinię z uwagami zawartymi w uzasadnieniu o przedłożonym w formie 
dokumentu elektronicznego przez Wójta Gminy Stanisławów projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2023-2033.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega opublikowaniu przez Gminę Stanisławów  w trybie 
określonym w art. 246 ust. 2 w związku z art. 230 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

§ 3

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

Uzasadnienie

Przedłożony w dniu 15 listopada 2022 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie przez 
Wójta Gminy Stanisławów projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej spełnia wymogi 
konstrukcyjne określone w art. 226-229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (u.f.p.), 
w tym także w zakresie upoważnień sformułowanych na podstawie art. 228 w/w ustawy.

W wyniku analizy stwierdzono, iż projekt zawiera dane wymagane art. 226 ust. 1, 2a oraz ust. 3 u.f.p. 
Ponadto okres sporządzenia WPF uwzględnia dyspozycje art. 227 u.f.p., gdyż obejmuje okres, na który 
zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania określone w załączniku Nr 1 do uchwały. 

Występuje wymagana w art. 229 u.f.p. korelacja wartości wykazanych w projekcie WPF i ujętych w 
projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok, w tym w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot 
przychodów i rozchodów oraz długu jednostki.

Zachowane zostały wymagania określone w art. 242 u.f.p., w związku z czym wydatki bieżące nie 
przewyższają planowanych dochodów bieżących.

W oparciu o dokonaną analizę i dane, którymi dysponuje Regionalna Izba Obrachunkowa w 
Warszawie, Skład Orzekający stwierdza, że nie zachodzą przesłanki do podważenia realności kwot 
przyjętych po stronie dochodowej. Przedstawione objaśnienia przyjętych wielkości finansowych w WPF 
korespondują z danymi liczbowymi.
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W świetle przedłożonego projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej zadłużenie 
Gminy Stanisławów na koniec 2023 roku wyniesie 16.849.243.69 zł, co stanowi 38,94% planowanych na 
ten rok dochodów Jednocześnie z projektu wieloletniej prognozy finansowej wynika, że spełnione zostały 
wymogi wynikające z art. 243 u.f.p. co oznacza, że planowane obciążenie budżetu spłatami zobowiązań 
w latach 2023-2033 kształtuje się poniżej maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika wynikającego 
z cytowanego wyżej art. 243 u.f.p. 

Skład Orzekający zauważa, iż zaplanowane w budżecie roku 2023 zadania inwestycyjne ujęte 
w załączniku nr 2 przedsięwzięć realizowanych w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej są niespójne 
z projektem budżetu. W zadaniu „Zakup wozów bojowych dla jednostek OSP z terenu gminy Stanisławów” 
zaplanowano okres realizacji od 2022 do 2033, przy czym nie określono limitu zobowiązań w 2033 r. Z kolei 
przedsięwzięcie „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stanisławów” 
w załączniku inwestycyjnym nosi nazwę  „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stanisławów 
(w tym wykonanie projektów)”, a zatem nazwa zadania jest niejednolita. Jednocześnie w zadaniu ujętym 
w wydatkach bieżących pn. „Obsługa bankowa Gminy 2013-2023 - Prowadzenie obsługi bankowej gminy 
Stanisławów” określono limit zobowiązań większy niż limit wydatków. Ponadto w zadaniu „Modernizacja 
oczyszczalni ścieków Centralna w miejscowości Retków wraz z zakupem wozu asenizacyjnego,” 
w projekcie WPF wskazano okres realizacji od 2023 do 2024, natomiast zadanie to występuje w bieżącym 
WPF roku 2022. Tym samym Skład Orzekający zauważa, iż organ stanowiący Gminy powinien uwzględnić 
ww. kwestie przy podejmowaniu WPF na lata 2023 - 2033.

Mając na uwadze powyższe Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 
postanowił jak w sentencji uchwały.
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