UCHWAŁA Nr Wa.403.2019

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 9 grudnia 2019 roku
w sprawie:

1.opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy
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. 246 ust. 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 t.j.) - Skład
Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie:
Przewodniczący:
Członkowie:

- Agata Pączkowska
- Bożena Zych
- Karolina Aszkiełowicz

uchwala, co następuje:
§1
Wydaje się pozytywną opinię o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy
projekcie uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2020 rok wraz z uzasadnieniem
i objaśnieniami w układzie zadaniowym.
§2
Wydaje się 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 cyt. ustawy
o finansach publicznych, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego jest
obowiązany przedstawić organowi stanowiącemu przed uchwaleniem budżetu.
§4
Opinia, o której mowa w § 2 niniejszej uchwały podlega publikacji przez jednostkę
samorządu terytorialnego, stosownie do art. 246 ust. 2 cyt. ustawy o finansach
publicznych, tj. na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1429 t.j.).
§5
Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
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Uzasadnienie
W dniu 15 listopada 2019 roku wraz z pismem Nr PB-PB-5.3020.62.2019.AST z dnia 15 listopada
2019 roku doręczono Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie projekt uchwały budżetowej
Miasta Stołecznego Warszawy na 2020 rok.
1. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dokonał analizy i oceny
przedłożonych materiałów w oparciu o kryterium zgodności z prawem.
Projekt przedłożony został prawidłowo, w terminie wskazanym w art. 238 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
W projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok zaplanowano:
Dochody budżetowe w wysokości
− bieżące w kwocie
− majątkowe w kwocie
Wydatki budżetowe w wysokości
− bieżące w kwocie
− majątkowe w kwocie

18.190.537.400,00 zł, z tego:
17.484.261.572,00 zł;
706.275.828,00 zł;
19.927.615.037,00 zł, z tego:
17.141.485.672,00 zł;
2.786.129.365,00 zł;

Przychody
Rozchody

2.679.658.224,00 zł;
942.580.587,00 zł.

W projekcie określono wydatki na zadania inwestycyjne w roku 2020 w kwocie 2.741.611.365,00 zł.
Jak wynika z powyższych ustaleń zachowane zostały wymogi określone w art. 242 ustawy
o finansach publicznych, gdyż planowane wydatki bieżące nie przekraczają zaplanowanych
dochodów bieżących.
Skład Orzekający stwierdza, że 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.
Zadłużenie Miasta na koniec 2020 roku wyniesie 4.752.752.825,00 zł i stanowi 26,13%
planowanych dochodów. Spełnione zostały wymogi wynikające z art. 243 ustawy o finansach
publicznych, co oznacza, że planowane obciążenie budżetu spłatami zobowiązań w roku 2020
kształtuje się poniżej maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika wynikającego z cytowanego wyżej
art. 243 ustawy o finansach publicznych.
2. W projekcie uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2020 rok zaplanowano
deficyt w wysokości 1.737.077.637,00 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi
z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych
na rachunkach bieżących budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów
wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Wskazany w projekcie budżetu sposób
sfinansowania deficytu jest zgodny z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
W tym stanie rzeczy Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
postanowił jak w sentencji.
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