
Uchwała Nr 3.j./14/2023   
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Warszawie 
z dnia 4 stycznia 2023 r.

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Borowie na lata 2023- 
2034.

Na podstawie art. 13 pkt 10 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o 
regionalnych izbach obrachunkowych ( Dz. U. z 2022 r., poz. 1668), art. 230 ust. 4 ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2022 roku , poz. 1634 z późn. zm) 
– Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, w osobach nw. 
członków Kolegium RIO:

- Przewodnicząca Składu - Jolanta Tomaszek
- Członkowie Składu               -  Kamil Krauschar
                                                   - Ewa Wielgórska,

uchwala, co następuje:

na podstawie przyjętej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2034, obejmującej 
prognozę kwoty długu na lata 2023 – 2034 oraz uchwały budżetowej na 2023 rok, wydaje 
pozytywną opinię w zakresie planowanej kwoty długu Gminy Borowie.

UZASADNIENIE

W dniu 22 grudnia 2022 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, 
wpłynęła uchwała budżetowa na rok 2023 Rady Gminy Borowie Nr LIV/305/2022 z dnia 15 
grudnia 2022 r. i  uchwała Nr LIV/304/2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy Borowie na lata 2023– 2034.

Przyjęty w WPF deficyt budżetu na 2023 rok w wysokości 191 111,80 zł, 
przychody budżetu w kwocie 1 329 630,80 zł, rozchody w wysokości 1 138 519,00 zł zgodne 
są z odpowiednimi wielkościami przyjętymi w uchwale budżetowej na 2023 rok.

W zakresie planowanej kwoty długu stwierdzono, że począwszy od 2023 roku 
zachowane są relacje w zakresie indywidualnego wskaźnika spłaty określonego art. 243 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Skład Orzekający wydając niniejszą opinię uwzględnił przyjęte w Prognozie 
założenia, iż realizacja dochodów budżetu Gminy będzie przebiegać na poziomie kwot 
prognozowanych. Ponadto wskazuje na konieczność stałego monitorowania stopnia wykonania 
prognozowanych dochodów i planowanych wydatków oraz korekty WPF w przypadku braku 
możliwości realizacji dochodów na założonym poziomie.

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Warszawie, ul. Koszykowa 6a, w terminie 14 dni od dnia  doręczenia.

Przewodnicząca Składu Orzekającego 

Jolanta Tomaszek
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