UCHWAŁA Nr Wa.398.2019
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 9 grudnia 2019 roku
w sprawie:
1. opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Piastowa projekcie uchwały
budżetowej na 2020 rok,
2. opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu na 2020 rok.
Na podstawie art. 13 pkt 3 w związku z 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 t.j.) i art. 238 i 246 ust.
1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn.
zm.) - Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie:
Przewodnicząca:
Członkowie:

- Karolina Aszkiełowicz
- Bożena Zych
- Agata Pączkowska

uchwala, co następuje:
§1
Wydaje opinię pozytywną o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok wraz
z uzasadnieniem.
§2
Wydaje pozytywną opinię w sprawie możliwości sfinansowania zaplanowanego deficytu
przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok.
§3
Opinię, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały stosownie do art. 238 ust. 3 ustawy o finansach
publicznych, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego jest obowiązany przedstawić,
przed uchwaleniem budżetu, organowi stanowiącemu.
§4
Opinia, o której mowa w § 2 niniejszej uchwały podlega publikacji przez jednostkę samorządu
terytorialnego, stosownie do art. 246 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych – tj. na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do
informacji publicznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).
§5
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 2019 r. Burmistrz Miasta Piastowa przedłożył zarządzenie nr 280/2019
z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2020 rok.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dokonał analizy
i oceny ww. dokumentu pod kątem jego kompletności, a także zgodności z obowiązującymi
przepisami prawa.
W efekcie powyższego ustalił on, co następuje:
1. Opracowany przez Burmistrza projekt uchwały budżetowej na 2020 rok spełnia wymogi
wynikające z obowiązujących przepisów, a także jest kompletny i wzajemnie spójny.
W opiniowanym dokumencie planuje się:
a) dochody ogółem w wysokości
- bieżące w kwocie
- majątkowe w kwocie
b) wydatki ogółem w wysokości
- bieżące w kwocie
- majątkowe w kwocie

135.519.586,52 zł, z tego:
118.220.465,00 zł
17.299.121,52 zł
139.084.831,82 zł, z tego:
115.707.955,32 zł
23.376.876,50 zł.

Zachowane zostały wymogi określone w art. 242 ustawy o finansach publicznych, gdyż
planowane wydatki bieżące nie przewyższają planowanych dochodów bieżących.
Zachowana została wymagana art. 229 ustawy o finansach publicznych korelacja wartości
wykazanych w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok i projekcie WPF, w tym w zakresie
wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.
Zgodnie z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej zadłużenie Miasta na koniec 2020 roku
wyniesie 35.704.264,13 zł. Planowana na 2020 rok relacja łącznej kwoty spłaty długu do
planowanych w 2020 roku dochodów ogółem wyniesie 3,84% i nie przekroczy dopuszczalnej
granicy określonej indywidualnym wskaźnikiem zadłużenia, który wynosi 11,67%.
2. W projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok zaplanowano deficyt w wysokości
3.565.245,30 zł, który pokryty zostanie w całości przychodami pochodzącymi z tytułu kredytów
długoterminowych. Sfinansowanie deficytu jest zgodne z art. 217 ust. 2 u.f.p.
Reasumując, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie stwierdza,
że przedłożony do zaopiniowania projekt uchwały budżetowej Miasta Piastowa na 2020 rok jest
dokumentem kompletnym który, może stanowić podstawę do dalszych prac nad uchwalaniem
budżetu Miasta Piastowa na 2020 rok.
Mając na uwadze powyższe, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie postanowił jak w sentencji niniejszej uchwały.
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