Regionalna lzba Obrachunkowa
w warszawie
ul. Koszykowa 6a, 00-564 Warszawa
tel, (22) 628 28

62:62878 42

e-mail: warszawa@warszawa.

rio. gov. pI

Warszawa, dn. l,h1 1,2017

r.

Prezydent Miasta
Pruszków
Urząd Miejski
ul, J.l, Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków

lzby Obrachunkowej w Warszawie

z

Ozekającego Regionalnej

dnia 21 listopada 2017 roku w celu słuzbowego

wykozystania.
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UCHWAŁA Nr Wa.348 .2017
Składu Ozekającego Regionalnej lzby Obrachunkowej
w warszawie
z dnia 21 listopada2l17 roku
w sprawie:

1. opinii o pzedłożonym pzez Prezydenta Miasta Pruszkowa pĄekcie uchwały
budzetowej na 2018 rok,

2, opinii o mozliwościsfinansowania planowanego deficytu na 2018 rok.
Na podstawie ań. 13 pkt 3 w związku z arl. 19 ust. 2 oraz art, 20 ustawy z dnia 7 pażdziernika 1992
roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn.: Dz.U.z2016 r., poz.561) i art,238i246
ust. 1 i2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz.lJ.z2017 r,,
poz,2077) - Skład Ozekający Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie:

Pzewodnicząca:
Gzłonkowie:

Agata Pączkowska
- Lucyna Kusińska
- Bozena Zych
-

uchwala, co następuje:

§1
Wydaje pozyfiną opinię o pzedłozonym przez Prezydenta Miasta Pruszkowa projekcie uchwĄ
budzetowej Miasta Pruszkowa na2O1B rok wraz z uzasadnieniem.

§2
Wydaje pozytywną opinię

w

sprawie mozliwości sfinansowania zaplanowanego deficytu

paedstawionego w projekcie uchwały budzetowej na 2018 rok.

§3
Opinię, o któĘ mowa w § 1 niniejszej uchwały stosownie do art. 238 ust. 3 ustawy o finansach
publicznych, organ wykonawczy jednostki samoządu tefiorialnego jest obowiązany pzedstawió,

pzed uchwaleniem budzetu, organowi stanowiącemu.

§4
OPinia, o ktÓĘ mowa w § 2 niniejszej uchwały podlega publikacji pzez jednostkę samoządu
tefiorialnego, stosownie do art. 246 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych - tj. na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 wześnia 2001 roku o dostępie do
informacji publicznej.

§5

0d niniejszej tichwały słuzy odwołanie do Kolegium Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie
w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

uzasadnienie

W dniu'l5 listopada 2017 roku

Prezydent Miasta Pruszkowa pzedłożył,przyZarządzeniu
Nr 16212017 z dnia 14 listopada 2017 roku, projekt uchwały budzetowej na rok 2018 wraz
z uzasadnieniem oraz informacją o mieniu komunalnym (zgodnie
dyspozycją wynikającą
z uchwałryl proceduralnej).

z

Skład Ozekający Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie dokonał analizy i oceny
ww. materiałow.

1.Pzedłożony do zaopiniowania pĄek uchwały budzetowej na 2018 rokwraz z uzasadnieniem
s pełn iają wymien ione vlyżel kfieria.
a. W pĄekcie uchwały budzetowej na 2018 rok zaplanowano:
dochody ogółem w wysokości273.818,607,29 zł, ztego:
- biezące w kwocie
- majątkowe w kwocie

wydatki ogółem w

255.602.070,00 zł
18,216.537,29 zł

wysokości339,074.146,29

- biezące w kwocie
- majątkowe w kwocie

zł, z tego

235,219.041,25 zł
103,B55.105 ,04 zł,

Jak wynika z povlyższych ustaleń zachowane zostaly wymogi określone w aft. 242 ustavly
o finansach publicznych, gdyz planowane wydatki biezące nie pzevuyższają planowanych
dochodów biezących.

b. Skład Ozekający stwierdza, że zachowana została wymagana art. 229 ustavuy o finansach
publicznych korelacja wańości wykazanych w projekcie uchwałry budzetowej na 2018 rok
iprojekcie WPF, Ń tym w zakresie wyniku budzetu i związanych z nim kwot pzychodow
i rozchodow oraz długu.

Na podstawie powyzszych ustaleń Skład Ozekający stwierdza, iz relacja spłaty zobowiązań do
planowanych dochodow roku 2018 nie paekroczy średniejarytmetycznej obliczonej dla ostatnich
tzech lat relacji jej dochodow biezących powiększonych o dochody ze spzedaży mienia oraz
pomniejszonych o wydatki biezące do dochodow ogołem budzetu obliczoną wg wzoru określonego

ań,243 u.t.p,

2. W pĘekcie uchwały budzetowej Miasta Pruszkowa na 2018 rok zaplanowano deficyt
w wysokości 65.255.539,00 zł, ktory pokryty zostanie paychodami pochodzącymi z kredytów
i poĄczek, Wskazany w projekcie budzetu sposob sfinansowania deficytu jest zgodny z art, 217
ust. 2 u,f.p,

Spłata wcześniej zaciąniętych zobowiązań z tytułu kredytow i pożyczek sfinansowana zostanie
paychodami pochodzącymi z zaciąniętych kredytow i pożyczek w wysokości8.079,132,00 zł.

?

Łączne pzychody budzetu wynoszą73.334,671,00 zł, a rozchody wynoszą B,o79,132,00 zł.
Mając na uwadze, że wskazany w projekcie budzetu sposob oraz żródła sfinansowania deficytu
zgodne sąz aft. 217 u.t,p., nadto wg zapisow pĄektu uchwały budzetowejoraz uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej, spełniony zostanie warunek określony w art.242 u.of.p a takze
zachowana zostanie relacja wynikająca z pzepisu w art. 243 ust,1 u.of.p - należy uznać, iz Miasto
ma mozliwośc sfinansowania deficytu pzedstawionego w pĄekcie uchwały budzetowej.

Reasumując w ocenie Składu Ozekającego Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie
pzedłoŻony do zaopiniowania pĄekt uchwały budzetowej Miasta Pruszkowa na 2018 rok jest
dokumentem kompletnym i moze stanowió podstawę do dalszych prac nad uchwalaniem budzetu
Miasta Pruszkowa na 2018 rok.
W związku z tym Skład Oaekający postanowił, jak w sentencji.

