
UCHWAŁA Nr 3.h./281/2022
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Warszawie
z dnia 12 grudnia 2022 roku

w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock projekcie 
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock 
na lata 2023-2042

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 ze zm.) 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 ze zm.) - Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Warszawie:
Przewodnicząca: - Bożena Zych
Członkowie:  - Kamil Michalak
                                          - Agata Pączkowska
uchwala, co następuje:

§ 1

Pozytywnie opiniuje przedłożony przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock projekt uchwały 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2023-2042.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega opublikowaniu przez Miasto 
i Gminę Serock w trybie określonym w art. 246 ust. 2 w związku z art. 230 ust. 3 cyt. 
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 r., przy zarządzeniu Nr 179/B/2022 z dnia 14 listopada 2022 r., 
do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, wpłynął w formie elektronicznej, 
projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na 
lata 2023-2042. 
W ocenie Składu Orzekającego przedmiotowy projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej 
(WPF) spełnia wymogi określone w art. 226 - 228 cyt. ustawy o finansach publicznych, 
a także w zakresie upoważnień sformułowanych na podstawie art. 228 ww. ustawy oraz 
art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku 
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.). 
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 określone w załączniku Nr 1.



2

Występuje wymagana art. 229 cyt. ustawy o finansach publicznych, korelacja wartości 
wykazanych w projekcie WPF i ujętych w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok.
Zachowane zostały wymogi określone w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, 
gdyż planowane wydatki bieżące nie są wyższe od planowanych dochodów bieżących 
powiększonych o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8 ufp.
W 2023 roku planuje się zaciągnąć dług w kwocie 28.250.000,00 zł oraz spłatę długu 
4.441.743,40 zł. Wg projektu WPF zadłużenie Miasta i Gminy na koniec 2023 roku 
wyniesie 67.195.471,62 zł, co oznacza wzrost długu w stosunku do przewidywanego 
stanu na koniec 2022 roku o 23.808.256,60zł. Prognozowana na koniec 2023 rok kwota 
długu stanowi 69,32% planowanych na 2023 rok dochodów Miasta i Gminy, przy czym  
powyższy wskaźnik za 2022 roku planowany jest na poziomie 36,42%.
W zakresie obciążenia długiem stwierdzono, że spełnione zostały wymogi art. 243 cyt. 
ustawy o finansach publicznych w zakresie indywidualnego wskaźnika zadłużenia, przy 
czym w 2023 roku prognozowane obciążenia Miasta i Gminy z tytułu spłaty długu z 
kosztami jego obsługi wynoszą 0,0853, przy wskaźniku maksymalnym 0,1749, ustalonym 
w oparciu o planowane wartości wykazane w sprawozdaniu z wykonania budżetu za trzy 
kwartały 2022 roku.
Skład Orzekający wydając niniejszą opinię uwzględnił przyjęte w Prognozie założenia, iż 
faktyczna kwota długu na koniec 2022 roku nie będzie wyższa od wykazanej w prognozie, 
jako przewidywane wykonanie oraz, że realizacja dochodów budżetu Miasta i Gminy 
będzie przebiegać na poziomie kwot prognozowanych. Skład Orzekający wskazuje na 
konieczność stałego monitorowania stopnia wykonania prognozowanych dochodów i 
wydatków oraz korekty WPF w przypadku braku możliwości realizacji dochodów na 
założonym poziomie. 

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