Elektronicznie podpisany przez:
Aneta Dygus
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
dnia 13 grudnia 2021 r.

UCHWAŁA Nr 3.c./284/2021
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 13 grudnia 2021 roku
w sprawie: 1. opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Nadarzyn projekcie uchwały budżetowej
Gminy Nadarzyn na 2022 rok,
2. opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Nadarzyn
na 2022 rok
Na podstawie art. 13 pkt 3 w związku z art. 19 ust. 2 oraz art. 20 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) i 246 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), Skład Orzekający Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Warszawie:
Przewodnicząca:
Członkowie:

Aneta Dygus
Karolina Aszkiełowicz
Konrad Pachocki

uchwala, co następuje:
§1
Wydaje pozytywną opinię o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Nadarzyn na 2022 rok.
§2
Pozytywnie opiniuje możliwość sfinansowania zaplanowanego deficytu budżetu Gminy Nadarzyn
przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok.
§3
Opinię, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały stosownie do art. 238 ust. 3 ustawy o finansach
publicznych, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego jest obowiązany przedstawić
organowi stanowiącemu przed uchwaleniem budżetu.
§4
Opinia, o której mowa w § 2 niniejszej uchwały podlega ogłoszeniu przez jednostkę samorządu
terytorialnego w terminie i trybie określonym w art. 246 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
§5
Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Uzasadnienie
W dniu 15 listopada 2021 roku Wójt Gminy Nadarzyn przedłożył, przy zarządzeniu nr 91/2021
z dnia 12 listopada 2021 roku, projekt uchwały budżetowej Gminy Nadarzyn na rok 2022
wraz z uzasadnieniem.
I. W projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok zaplanowano:
a) dochody w wysokości
157.600.000,00 zł, z tego:
- bieżące w kwocie
139.891.179,63 zł,
- majątkowe w kwocie
17.708.820,37 zł;
b) wydatki w wysokości
163.587.612,00 zł, z tego:
- bieżące w kwocie
133.449.075,67 zł,
- majątkowe w kwocie
30.138.536,33 zł.

Zachowane zostały wymogi określone w art. 242 ustawy o finansach publicznych, gdyż
planowane wydatki bieżące nie są wyższe od planowanych dochodów bieżących.
Zachowana została korelacja wartości wykazanych w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok
i projekcie WPF, w tym w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów
oraz długu (art. 229 ustawy o finansach publicznych).
Wg projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej zadłużenie Gminy na koniec 2022 roku wyniesie
55.527.888,00 zł, co stanowi 35,23% planowanych na ten rok dochodów.
Planowana na 2022 rok relacja łącznej kwoty spłaty długu do planowanych w 2022 roku
dochodów bieżących wyniesie 0,0718 i nie przekroczy dopuszczalnej granicy określonej indywidualnym
wskaźnikiem zadłużenia, który wynosi 0,1462, ustalonym w oparciu o planowane wartości wykazane
w sprawozdaniu z wykonania budżetu za trzy kwartały 2021 roku.
II. W projekcie uchwały budżetowej Gminy Nadarzyn na 2022 rok zaplanowano deficyt budżetowy
w wysokości 5.987.612,00 zł. Planowanym źródłem sfinansowania deficytu są przychody pochodzące
ze sprzedaży papierów wartościowych (emisji obligacji).
Wskazane źródło finansowania deficytu jest zgodne z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
Mając na względzie powyższe ustalenia Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie postanowił jak w sentencji.
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