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W załączeniu przesyłam uchwałę Nr Wa.388.2019 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawiez dnia 4 grudnia 2019 roku w celu
służbowego wykorzystania.
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Z poważaniem



UCHWAŁA Nr Wa.388.2019
Składu Orzekającego Regionalnej izby Obrachunkowej

w Warszawie
zdnia 4 grudnia 2019 roku

w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Łomianek projekcie uchwały
budżetowej na 2020 rok oraz 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 (DZ.U.z 2019 r., poz.
2137 tj.) i art. 238 i 246 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz.U.z 2019 r. poz. 889 z późn. zm) —

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie:

Przewodnicząca: - Karolina Aszkiełowicz
Członkowie: - Agata Pączkowska

- Bożena Zych
uchwala, co następuje:

s1

Opiniuje pozytywnie przedłożony przez Burmistrza Łomianek projekt uchwały
budżetowej na 2020 rok
Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały.

sz
Wydaje pozytywną opinię w sprawie możliwości sfinansowania przewidzianego
w projekcie uchwały budżetowej na rok 2020 deficytu.

83

Opinię, o której mowaw $ 1 niniejszej uchwały stosownie do postanowień art. 238 ust
3ustawy ofinansach publicznych, organ wykonawczy jednostki samorządu
terytorialnego jest obowiązany przedstawić, przed uchwaleniem budżetu, organowi
stanowiącemu.

84

Opinia, o której mowa w $ 2 niniejszej uchwały podlega ogłoszeniu przez jednostkę
samorządu terytorialnego w terminie i trybie określonym w art. 246 ust. 2 ustawy
o finansach publicznych.

$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., przy zarządzeniu Nr WAO.0050.247.2019

zdnia 14 listopada 2019 r., Burmistrz Łomianek przedłożył projekt uchwały budżetowej
Gminy Łomianki na rok 2020 z uzasadnieniem.

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

I. Przedłożony projekt uchwały budżetowej na 2020 rok spełnia wymogi wynikające
7 obowiązujących przepisów, a także jest kompletny i wzajemnie spójny,

W opiniowanym dokumencie planujesię:
a) dochody ogółem w wysokości 187.300.596,00zł,z tego:

- dochody bieżące w kwocie 186.885.977,00zł
- dochody majątkowew kwocie 414.619,00 zł,

b) wydatki ogółem w wysokości 206.394.586,76 zł, z tego
- wydatki bieżące w kwocie 167.681.496,76 zł
- wydałki majątkowe w kwocie 38.713.090,00 zł.

Zatem planowane wydatki bieżące nie przekraczają zaplanowanych dochodów
cych, co oznacza spełnienie wymogu wynikającego z art. 242 ustawy o finansach
icznych.

c) przychody budżetu w kwocie 22.000.000,00 zł.

- emisja obligacji gminnych w kwocie 22.000.000,00 zł.

d) rozchody budżetu w kwocie 2.906.009,24zł
- spłata wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 906.009,24 zł

- wykupu obligacji w kwocie 2.000.000,00 zł

e) deficyt budżetu w kwocie 19.093.990,76 zł, który zostanie sfinansowany
przychodami pochodzącymi z

- emisji obligacji gminnych w kwocie 19.093.990,76 zł

Zadłużenie jednostki na koniec opiniowanego okresu wyniesie 34.453.004,69 zł, co
stanowi 18,39% planowanych na ten rok dochodów.
Prognozowany wskaźnik spłaty długu nie przekroczy dopuszczalnego limitu, o którym
mowaw art. 243 ustawy o finansach publicznych

Il. W projekcie uchwały budżetowej Gminy Łomianki na 2020 rok zaplanowano deficyt
budżetowy w wysokości 19.093.990,76 zł, który pokryty zostanie w całości



przychodami pochodzącymi z emisji obligacji gminnych w kwocie 19.093.990,76zł.Wskazanyw projekcie sposób sfinansowania deficytu jest zgodny z art. 217 u.f.p.

Mając na uwadze powyższe, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie postanowił jak w sentencji uchwały.


