
Elektronicznie podpisany przez: 
Aneta Dygus 
Regionalna Izba Obrachunkowa w 

Warszawie dnia 15 grudnia 2021 r. 

UCHWAŁA Nr 3.h./359/2021 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 
grudnia 2021 roku 

w sprawie: wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Klembów projekcie uchwały w 
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klembów na lata 2022-2029 

Na podstawie art. 13 pkt 12, 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 art. 230 ust. 2 pkt. 1 i ust. 3 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), Skład Orzekający 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie: 

Przewodnicząca: Aneta Dygus 

Członkowie: Karolina Aszkiełowicz Agata 

Pączkowska uchwala, co następuje: 

S I 
Wydaje pozytywną opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Klembów projekcie uchwały o 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klembów na lata 2022-2029. 

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

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 r. przedłożony został Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie 
projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klembów na lata 2022-2029. 

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

W opiniowanym projekcie WPF nie planuje się zwiększenia posiadanego zadłużenia, które na 
koniec 2022 roku wyniesie 17.481.000,00 zł, co stanowi 30,05% planowanych na ten rok dochodów. 

Okres sporządzenia WPF uwzględnia dyspozycje art. 227 cyt. 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. 

Zachowany został wymóg określony w art. 242 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z 
którym planowane wydatki bieżące nie są wyższe niż planowane dochody bieżące. 

W oparciu o dokonaną analizę i dane, którymi dysponuje Regionalna Izba Obrachunkowa w 
Warszawie, należy stwierdzić, że nie zachodzą przesłanki do podważenia realności kwot przyjętych 
wartości po stronie dochodowej budżetów. Przedstawione objaśnienia do kategorii finansowych 
przyjętych w WPF korespondują z danymi liczbowymi. 

Począwszy od 2022 roku spełnione zostały wymogi w zakresie indywidualnego wskaźnika 
zadłużenia Gminy Klembów, co oznacza, że planowane obciążenie budżetu spłatami zobowiązań w 



latach 2022-2029 kształtuje się poniżej maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika wynikającego z art. 
243 ustawy o finansach publicznych. 

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



 


