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sO-Wa.0031.332.20,16

W Załączeniu pżesyłamuchwałę Nr Wa.332.2016 Składu ożekającego Regionalnej
lzby obrachunkowej W Warszawie z dnia 24 listopada 2016 rołu W celu służbowego
Wykozystania.
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UCHWAŁA Nr Wa.332,20,16
Składu Onekającego Regionalnej lzby Obrachunkowej
w warszawie
z dnia 24 listopada 2016 roku
w sprawiel
'1,

opjnii

o pżedłożonympżez Prerydenta Miasta Pruszkowa

projekcie uchwały

budżetowej na 2017 rok,

2, opinii o możliwościsfinansowania p]anowanego deficytu na 2017 rok,

z ań, 19 ust, 2 olaz ań. 20 Usiawy z dnia
7 pażdziemika 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekstjedn,: Dz,U. z2016l., poz.
561) i ań, 238 i246 ust, 1 i2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst
Na podstawie ań, 13 pki 3 w związku

jedn,: Dz,U, z 2016 r., poz. 1870
0brachunkowej W Warszawie:

Przewodnicząca:

członkowie:

-

z

późn,zm,)

-

skład orzekający Regionalnej lzby

Agata Pączkowska

- Lucyna Kusińska
- Bożena Zych

uchwala, co następuie:

§1
Wydaje pozytywną opinię o pżedłożonymprzez Prezydenta |\4iasta Pruszkowa projekcie uchwały
budżetowej |\,4iasta Pruszkowa na 2017 rok Wraz z Uzasadnieniem,

§2
Wydaje pozi.tywną opinię W sprawie możliwościsfinansowania zaplanowanego deficytu
pżedstawionego W projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok,

§3
Opinię, o którE mowa W § 1 niniejszej uchwały stosownie do art, 238 ust, 3 ustawy o finansach
publicznych, organ Wykonawczy jednostki samożądu terytorialnego jest obowiąZany pżedstawić,

pzed uchwaleniem budżetu organowi stanowiącemu,

§4
Opinia, o którą mowa w § 2 niniejszej uchwały podlega publikacji pzez jednosikę samożądu
terlorialnego, stosownie do ań, 246 ust, 1 i 2 ustawy Z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych - tj, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 wźeśnia2001 roku o dostępie do
jnformacjj pubiicznej,

§5
0d niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie
W

terminie 14 dni od daty jej doręczenia,

[,lzasadnienie

W dniu 15 listopada 2016 roku Prezydent Miasta PrUsZkoWa pzedłożył,p|ży Zażądzeniu Nr
2212016 z dnia 14 l]stopada 2016 roku, prqekt uchwały budżetowej na rak 2017 wraz
Z uzasadnieniem oraz informacją o mieniu komunalnym (zgodnie z dyspozycją Wynikającą
z uchwały proceduralnej),

Skład ozekający Regionalnej lzby Obrachunkowej W Wa§ZaWie dokonał analizy i oceny
WW, materiałóW,

1, Pżedłożonydo Zaopiniowania projekt uchwały budżetowej na 2017 rck Waz z uzasadnieniem
spełniają Wymienione Wyżej kryteria,

a, W projekcie uchwa]y budżetowej na 2017 rok zaplanowano:
dochody ogółem

W

Wysokości245,272.832

zł, zlego,.

- bieżące W kwocie

241.387 ,832 zł

- mająikowe W kwocie

3,885,000 zł

WydatkiogołemWWysokości 274.757.832zł,zlego
- bieżące W kwocie

215.787,611 zł

- majątkowe W kwocie

58.970.221zł.

Jak Wynika z powyższych ustaleń Zachowane zostały Wymogi określone W ań.242 ustary
o flnansach publicznych, gdyż p]anowane Wydatki bieżące nie pzewyższają p|anowanych
dochodów bieżących,

b. skład ożekający stwierdza, że zachowana Została Wymagana ań,229 ustawy o iinansach
publicznych korelacja Wańości Wykazanych W projekcie uchwały budżetowej na 2a17 rck
iprqekcie WPF, w tym w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot plzychodów
i rozchodóW oraz długu

Na podstawie powyższych usta|eń skład QzekĄący stwierdza, iź relacja spłaty zobowiąZań do
planowanych dochodóW roku 2017 nie pzekroczy średniejarytmetycznej ob]iczonej dIa ostatnich
tżech lat relacji jej dochodóW bieżących powiększonych o dochody Ze spżedaży mienia oraz
pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodóW ogółem bUdżetu ob|iczoną Wg Wzoru określonego
all. 243 u.'f .p.

2. W prqekcie uchwały budżetowej Miasta Pruszkowa na 2017 lok zaplanowano deficyt
w wysokości 29.485,000 zł, który pokryty zostanie pzychodami pochodzącymi z kredytów
ipożyczek, Wskazany W projekcie budżetu sposób sfinansowania deficytu jest zgodny z al,,217
ust, 2 u,f,p,

spłata WcześniejZaciągniętych ZobowiąZań Z tytułu kredytóW i pożyczek sfinansowana Zostanie
plzychodami pochodzącymi Z Zacią9niętych kredytóW i pożyczek W Wysokości 6,483.968 zł,
Łączne pżychody budżetu wynoszą 35,968.968 zł, a rozchody Wynoszą 6,483,968 zł,
Reasumując w ocenie Składu 0żekającego Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie
pżedłożonydo Zaopiniowania projekt uchwały budżetowej Miasta Pruszkowa na 2017 rok jest
dokumentem kompletnym i może stanowic podstawę do dalszych prac nad uchwalaniem budżetu
Miasta Pruszkowa na 2017 rok,
W związku z tym Skład 0żekający postanowił, jak
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