UCHWAŁA Nr Pł. 392.2019
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w WARSZAWIE
z dnia 12 grudnia 2019 roku

w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Żyrardowa projekcie
uchwały budżetowej i deficycie na 2020 rok.

Na podstawie art. 13 pkt. 3, art. 19 ust. 2 i art. 20 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o
regionalnych izbach obrachunkowych (tekstjedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 2137) oraz art. 238
i art. 246 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z
2019 r., poz.869 ze zm) - Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Warszawie:
Przewodnicząca - Agnieszka Małkowska
Członkowie:
- Romana Ignasiak
- Ewa Dziarnowska
uchwala, co następuje:

§ 1
1. Opiniuje pozytywnie przedłożony przez Prezydenta Miasta Żyrardowa projekt
uchwały budżetowej na 2020 rok.
2. Opiniuje pozytywnie możliwość sfinansowania deficytu budżetowego ujętego
w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok (ust. 2 uzasadnienia).
§2
Od uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Warszawie w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej uchwały.

UZASADNIENIE
Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przedłożony zarządzeniem Nr 435/19
z dnia 15 listopada 2019 roku przez Prezydenta Miasta Żyrardowa wpłynął do
Regionalnej Izby Obrachunkowej w dniu 15 listopada 2019 roku.
Projekt opracowany został na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o
finansach publicznych z równoczesnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 8
marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm.).
1.

W projekcie uchwały budżetowej zaplanowano dochody w wysokości
243.427.298,71zł, ze szczegółowością do działów i źródeł z wyodrębnieniem
dochodów bieżących w wysokości 200.071.967,13 zł oraz dochodów majątkowych w
wysokości 43.355.331,58 zł.
Wydatki zaplanowano w wysokości 253.768.109,93zł, według szczegółowości do
działów i rozdziałów z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości
194.591.208,60 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 59.176.901,33 zł.
Zachowane zostały wymogi określone w art. 242 ustawy o finansach publicznych, gdyż
planowane wydatki bieżące nie są wyższe niż planowane dochody bieżące.
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2. Projekt uchwały budżetowej zakłada deficyt w wysokości 10.340.811,22 zł, który
stanowi 4,25 % planowanych dochodów na 2020 rok. Deficyt powyższy zostanie
sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w kwocie
8.340.811,22 zł oraz przychodami z tytułu emisji obligacji w kwocie 2.000.000,00 zł,
co jest zgodne z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

3.

W projekcie uchwały budżetowej zaplanowano przychody
19.340.81 l,22zł oraz rozchody w wysokości 9.000.000,00 zł.

w

wysokości

4. W projekcie uchwały budżetowej utworzono rezerwę ogólną oraz rezerwę celową na
realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
Rezerwy te mieszczą się w granicach ustawowych progów.
5. Projekt uchwały budżetowej określa:
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zleconych odrębnymi ustawami,
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz
wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,
- dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na
realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
-dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki
na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi.

6. W załącznikach do projektu uchwały budżetowej zamieszczono dotacje podmiotowe
oraz dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza
sektora finansów publicznych.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanowił jak w sentencji niniejszej
uchwały.
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