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UCHWAŁA Nr 3.h./178/2022
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Warszawie
z dnia 5 grudnia 2022 roku

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Nadarzyn projekcie uchwały o wieloletniej 
prognozie finansowej na lata 2023-2032

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:

Przewodnicząca: Aneta Dygus 
Członkowie:  Konrad Pachocki

Agata Pączkowska

uchwala, co następuje:
§ 1

wydaje pozytywną opinię, z uwagą zawartą w uzasadnieniu, o przedłożonym przez Wójta Gminy Nadarzyn 
projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2023-2032.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega opublikowaniu przez Gminę Nadarzyn 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

W dniu 15 listopada 2022 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie przesłany został 
projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2023-2032.

W ocenie Składu Orzekającego przedmiotowy projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej spełnia 
wymogi określone w art. 226-229 ustawy o finansach publicznych. 

Okres sporządzenia WPF uwzględnia dyspozycje art. 227 ustawy o finansach publicznych, 
gdyż 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 dłużne 
określone w załączniku nr 1.

Występuje wymagana art. 229 ustawy o finansach publicznych korelacja wartości wykazanych 
w projekcie WPF i ujętych w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok, w tym w zakresie wyniku budżetu 
i związanych w nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych planowane wydatki bieżące nie są wyższe 
niż planowane dochody bieżące.

Wg projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej zadłużenie Gminy na koniec 2023 roku wyniesie 
63.215.500,00 zł, co stanowi 39,38% planowanych na ten rok dochodów. Planowana na 2023 rok relacja 
łącznej kwoty spłaty długu do planowanych w 2023 roku dochodów bieżących wyniesie 0,0760 i nie 
przekroczy dopuszczalnej granicy określonej indywidualnym wskaźnikiem zadłużenia, który wynosi 0,1725, 
ustalonym w oparciu o planowane wartości wykazane w sprawozdaniu z wykonania budżetu za trzy 
kwartały 2022 roku.

Skład Orzekający zauważa, że w przedsięwzięciu ujętym w ramach Wieloletniej Prognozy 
Finansowej w poz. 1.3.2.122. pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Walendowie 
wraz z budową kanalizacji sanitarnej w m. Rusiec”, objętym okresem realizacji 2022-2023, wskazany limit 
zobowiązań określony w wysokości 14.600.000,00 zł przewyższa sumę limitów wydatków, która ustalona 
została na poziomie 13.600.000,00 zł.

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