
Uchwała Nr 3.h./229/2021
Składu Orzekającego

Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie

z dnia 10  grudnia 2021 roku

w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sieciechów projekcie uchwały w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2025.

Na podstawie art. 13 pkt 12, art. 19 ust. 2 i art. 20 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 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) 
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie;
Przewodnicząca: Janina Filipowicz
Członkowie:              Karolina Aszkiełowicz

Agnieszka Małkowska

uchwala co następuje:

§ 1.
Przedłożony przez Wójta Gminy Sieciechów projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2022 – 2025 opiniuje pozytywnie z uwagami omówionymi w uzasadnieniu.

§ 2.
1. Uchwała podlega opublikowaniu przez Gminę w trybie określonym w art. 246 ust. 2 w związku 

z art. 230 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
2. Od uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, 

za pośrednictwem Zespołu w Radomiu, w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej uchwały.

Uzasadnienie:

W dniu 16  listopada 2021 roku, tj. niezgodnie z terminem określonym w art. 230 ust.2 ustawy 
o finansach publicznych (dalej ufp) wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w formie 
dokumentu elektronicznego projekt nowej uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Sieciechów na lata 2022-2025.
Wydając opinię o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Skład 
Orzekający ocenił zgodność projektu uchwały z przepisami ustawy o finansach publicznych 
oraz Rozporządzenia MF z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 
jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 83), stwierdzając co następuje:
Projekt uchwały spełnia wymogi zawarte w ww. przepisach. Zawarte w § 2 projektu uchwały 
upoważnienia dla organu wykonawczego zgodne są z art. 228 ufp.
Stosownie do art. 226 ust. 2a ufp do Prognozy dołączono objaśnienia przyjętych wartości, do których 
Skład Orzekający nie wnosi uwag.
Przedstawiono prognozę kwoty długu obejmującą lata na jakie zaciągnięto zobowiązania. Stosownie do 
art. 229 ufp przyjęte w Prognozie na rok 2022 wielkości zgodne są z odpowiednimi wielkościami 
planowanymi w projekcie Uchwały Budżetowej na ten rok z wyjątkiem wiersza 1.2.2. (dochody 
majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje) oraz wiersza 2.1.1. (wydatki na 
wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane). Zaplanowane w projekcie budżetu kwoty na ww. cele, 
nie zostały poprawnie zaprezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Prognozowane obciążenie budżetu spłatą zadłużenia w latach objętych prognozą kształtuje się poniżej 
dopuszczalnego wskaźnika ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych. 

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r., poz. 1927), Wójt Gminy  
Zarządzeniem Nr 51/2021 z dnia 18 listopada 2021 roku w sprawie wyboru długości okresu średniej 
arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach 
publicznych poinformował Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie o przyjęciu w latach 2022-
2025 okresu siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących 



powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów 
bieżących budżetu. 

W załączniku nr 2 do projektu uchwały ujęto wykaz wieloletnich przedsięwzięć realizowanych w latach 
objętych prognozą, które spełniają wymogi określone w przepisie art. 226 ust. 3 ufp, z wyjątkiem zadania 
pn. ”Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rurociągiem przesyłowym tłocznym dla m. Słowiki 
Folwark, Słowiki Nowe, Słowiki Stare, gm. Sieciechów”. W zadaniu tym określono lata realizacji 2023-
2025, natomiast limit wydatków obejmuje lata 2024-2025.

W związku z powyższymi ustaleniami Skład Orzekający uznał, iż przedłożony do zaopiniowania projekt 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i może stanowić podstawę do uchwalenia, po skorygowaniu niezgodności omówionych w uzasadnieniu.

Przewodnicząca Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 

Janina Filipowicz 
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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