
Uchwała Nr 3.h./308/2022   

 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Warszawie

 z dnia 13 grudnia 2022 roku

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Brańszczyk projekcie uchwały w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 2023-2032.

Na podstawie art. 13 pkt 12 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o 
regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1668 tj.) oraz art. 230 ust. 3 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.).

Skład Orzekający w składzie:
Przewodnicząca -  Jolanta Białobrzewska
Członkowie        -  Wojciech Tarnowski
                            -  Maciej Dąbrowski

uchwala, co następuje:

§ 1.

Wydaje opinię pozytywną z uwagami o przedłożonym przez Wójta Gminy Brańszczyk projekcie 

uchwały Rady Gminy Brańszczyk w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Brańszczyk na lata 2023-2032.

§ 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 14 listopada 2022 roku wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Warszawie przekazany w formie dokumentu elektronicznego projekt uchwały Rady Gminy Brańszczyk 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 2023-2032.

Analizując wskazany projekt stwierdzono, że zawiera on dane wymagane art. 226 ust. 1, 2a  ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Projekt spełnia też wymogi określone art. 227 ustawy o finansach publicznych, dotyczące okresu 

objętego wieloletnią prognozą finansową oraz okresu objętego prognozą kwoty długu.

W omawianym projekcie przewidziano upoważnienia dla Wójta niewykraczające poza zakres 

określony w art. 228 oraz art. 232 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. 

Podstawowe wartości przyjęte na 2023 r. w projekcie wieloletniej prognozy finansowej i w 

przedłożonym przez Wójta projekcie budżetu Gminy na 2023 r. są zgodne - spełniono warunek 

określony art. 229 ustawy o finansach publicznych. 



Wykazane w projekcie kwoty prognozowanych na 2023 rok wydatków bieżących nie przekraczają 

prognozowanych dochodów bieżących, co jest zgodne z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach 

publicznych.

Analizując przedłożony projekt uchwały Skład  Orzekający stwierdził, że posiada on pewne 
nieprawidłowości:

1. Wykazana w załączniku Nr 1 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej w poz. 6  w wierszu „Plan 3 kw.” błędne kwoty na pokrycie deficytu z tytułu 

kredytów i pożyczek - poz. 4.1.1 zamiast 5 502 139,76 zł ujęto 6 058 545,18 zł; z tytułu 

niewykorzystanych środków pieniężnych (...) zamiast 1 991 396,46 zł ujęto 1 434 991,04 

zł. 

2. W załączniku Nr 1 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej  Prognozy Finansowej 

wykazane dane w roku 2023 w poz. 4.2 zaplanowano tj. w budżecie ( z § 905 i§ 957) 

błędną kwotę 4 276 423,71 zł - na podstawie bilansu z wykonania budżetu na dzień 

31.12.2021 roku oraz sprawozdania Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 

września roku 2022r. wynika że Gmina nie posiada nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, 

pomniejszonej o środki określone w pkt 8; oraz w poz. 4.3. i 4.3.1 błędną kwotę wolnych 

środków, tj. 2 888 418,57 zł – Gmina posiada wolne środki, które może zaangażować w 

budżecie 2023 r. w wysokości  2 733 721,46 zł.

3. W załączniku Nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć do WPF” brak spójności w nazwie zadań w 

przedsięwzięciach. W WPF w poz. 1.3.2.19 zaplanowano przedsięwzięcie „Projekt drogi 

gminnej Trzcianka Niemiry" a w załączniku Nr 6 do projektu uchwały budżetowej 

zaplanowano zadanie „Budowa drogi Trzcianka Niemiry"; W WPF w poz. 1.3.2.30 

zaplanowano zadanie "Przebudowa drogi w miejscowości Ojcowizna i Turzyn", a w 

załączniku Nr 6 dot. wydatków majątkowych nazwa zadania brzmi "Budowa drogi gminnej 

Turzyn Ojcowizna"

4. W załączniku Nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć do WPF” na zadanie w poz. 1.3.2.33 

"Promenada nad brzegiem Bugu" zaplanowano 200 000,00 zł, natomiast w budżecie na to 

zadanie w dz. 630 rozdz. 63003 § 6050 zaplanowano 100 000,00 zł. 

5. W załączniku Nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć do WPF” wprowadzono zadanie w poz. 1.3.2.1 

pod nazwą "Budowa ulicy Spokojnej w miejscowości Brańszczyk” z okresem realizacji 

2022-2023 w kwocie 650 000,00 zł (które jest zaplanowane w załączniku Nr 6  projektu 

uchwały budżetowej „Plan wydatków majątkowych gminy Brańszczyk na 2023 rok” w dz. 

600 rozdz. 60016) oraz zaplanowano przedsięwzięcie w poz. 1.3.2.17 pod nazwą "Projekt 

budowy ulicy Spokojnej w miejscowości Brańszczyk" w kwocie 650 000,00 zł, które nie 

występuje w załączniku Nr 6 projektu uchwały budżetowej.

Mając powyższe na uwadze, a także zamieszczone w projekcie objaśnienia przyjętych wartości, Skład 

Orzekający postanowił jak w sentencji.

Przewodnicząca Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 

Jolanta Białobrzewska
          (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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