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UCHWAŁA Nr Wa.464.2019
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Warszawie 
z dnia 14 grudnia 2019 roku

w sprawie: 1. opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Milanówka 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 roku 
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) i art. 238 i 246 ust. 1 i 
2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 869) - 
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie:

Przewodnicząca:
Członkowie:

- Karolina Aszkiełowicz
■ Konrad Pachocki
- Agata Pączkowska

uchwala, co następuje:
§1

Wydaje pozytywną opinię z uwagą o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Miasta Milanówka 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

Opinia, 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. 1 i 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.

§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 roku Burmistrz Miasta Milanówka przedłożył projekt uchwały budżetowej na rok 
2020 wraz z uzasadnieniem.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dokonał analizy i oceny ww. materiałów.

95 849 473,34 zł, z tego:
92 109 078,56 zł
3 740 394,78 zł

104 370 910,30 zł, z tego
91 252 395,80 zł
13 118 514,50 zł.

I. 1. W projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok zaplanowano dochody 
w wysokości
- bieżące w kwocie
- majątkowe w kwocie 

oraz wydatki w wysokości
- bieżące w kwocie
- majątkowe w kwocie

Jak wynika z powyższych ustaleń zachowane zostały wymogi określone w art. 242 ustawy o finansach 
publicznych, gdyż planowane wydatki bieżące nie są wyższe od planowanych dochodów bieżących.

2. 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.

3. Jak ustalono zadłużenie na koniec 2020 roku wyniesie 35 406 516,51 zł.

Na podstawie poczynionych ustaleń Skład Orzekający stwierdza, iż relacja spłaty zobowiązań do 
planowanych dochodów roku 2020 nie przekroczy średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich 
trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży mienia oraz 
pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu obliczoną wg wzoru określonego art. 
243 u.f.p.(przekroczy natomiast w 2021).

Skład Orzekający zwraca uwagę na niezgodność kwot ujętych w opiniowanym dokumencie. W 
projekcie uchwały budżetowej Miasta Milanówka na 2020 rok określono dochody z opłat z tytułu 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim 
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie 
Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z tabelą nr 7, wskazując w dz. 851, rozdz. 85154 wydatek w 
kwocie 323.557,00 zł, natomiast w tabeli nr 2 Wydatki budżetu we wskazanej klasyfikacji ujęto kwotę 
334.625,00 zł.

II. W projekcie uchwały budżetowej Miasta Milanówka na 2020 rok zaplanowano deficyt w wysokości 
8 521 436,96 zł, który pokryty zostanie w całości przychodami pochodzącymi z obligacji.

Mając na uwadze, że wskazany w projekcie budżetu sposób oraz źródła sfinansowania deficytu 
zgodne są z art. 217 u.f.p., ponadto według zapisów projektu uchwały budżetowej oraz uchwały w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej, spełniony zostanie warunek określony w art. 242 u.of.p a także w 2020 
roku zachowana zostanie relacja wynikająca z przepisu w art. 243 ust.1 u.of.p - należy uznać, iż Miasto 
Milanówek ma możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej.
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W ocenie Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie przedłożony do 
zaopiniowania projekt uchwały budżetowej na 2020 rok stanowi dokument kompletny i może być podstawą 
dalszych prac nad uchwaleniem budżetu na 2020 roku. W związku z tym Skład Orzekający postanowił, jak 
w sentencji.

Aszkiełowicz
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