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Pnewodniczący
Rady Miasta
PruszkóW
Urząd Miejski
ul. J,l. Kraszewskiega 14/16
05-800 Pruszków

so-Wa.0031.57.2017

załączeniu pzesyłam uchwałę Nr Wa.57.20'l7 Składu Ozekającego Regionalnej lzby
Obrachunkowej W Warszawie z dnia 16 stYcznia 2017 roku W celu słUżbowego Wykolżystania,
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tJCHWAŁA Nr Wa,57.2017
składu orzekającego Regionalnej lzby 0brachunkowej
w warszawie
z dnia 17 stycznia 2017 roku

W sprawie: opinii

o

możliwościsfinansowania planowanego deiicytu okreś|onego w uchwale
budżetowej Miasta PruszkóW na rok 2017

Na podstawie ań, 13 pkt 10 i ań, 19 usi, 2 ustawy z dnia 7 pażdzielnika 1992 l.
o regjonalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn,: Dz. l). z2016 r, poz, 561) orcz arl.246
ustawy z dnia 27 Sierpnia 2009 r, o finansach pub|icznych (tekst jednolity: DZ, U, Z 20,13 r, poz. 885

zpóźn.zm,) , skład oźekający Regionalnej lzby obrachunkowej

Pnewodnicząca:

członkowie:

W

Warszawie:

Agata Pączkowska
- Lucyna Kusińska
- Bożena Zych
-

uchwala, co następuje:

§1
Wydaje

pozwwną opinię

W uchwale budżetowej

W Sprawie możliwościsfinansowania planowanego deficytu określonego
Miasta PrUszkóW na rok 2017,

§2
lJchwała Wchodzj W życie Z dniem podjęcia oraz podlega opublikowaniu pzez Miasto Pruszków
W trybie określonym W ań, 246 usi, 2 ustawy o flnansach pub]jcznych.

§3

0d
W

niniejszej uchwały służyodwołanie do Kolegium Regionalnej lzby obrachunkowej

Warszawje

W

terminie 14 dni od daty jej doręczenla,

uzasadnienie

W dniu 27 grudnia 2016 r, do Regionalnej |zby Obrachunkowej w Warszawie wpłnęła uchwała
budżetowa Miasta Pruszków na rok 2017 Nr XXV1,277,2016 Rady lMiejskiej W Pruszkowie Z dnia
15 grudnia 2016

Z

r,

uchwa]y tej Wynika,

iż na 2017 rok Został zapianowany deiicyt

W Wysokości 29.485.000,00 zł,
stanowiący ujemną różnicę pomiędzy dochodarni planowanymi na poziomie 245,272-832,00 zł olaz
Wydatkami Ustalonymi W kwocie 274.757.832,00 zł.

Jako źródłafinansowania

planowanego deiicytu Wskazano pzychody pochodzące
zzaciTanych pożyczek i kredytóW - 29.485.000,00 zł,

Zaplanowane żródła finansowania deficy.tu

są

o f]nansach publicznych,

zgodne

z

ań, 217 ust. 2 cyt,

ustawy

Po

uwzględnieniu WW. kredytóW prognozowany Wskaźnik długu l\,,liasta nje pzekroczy
dopuszczalnego limitu, o którym mowa W ań, 243 cyt, ustawy o finansach publicznych, Relacja
zadłUżenia Miasta, po uwzględnieniu planowanych do zaciągnięcia W roku 2017 ZobowiąZań oraz
pżewidylvanych spłat długu W tym roku, do planowanych na ten rok dochodóW budźetowych
l\,4iasta, kształtować się będzie na poziomie 0,0456, plzy Wskażniku maksymanym 0,1571,
ustalonym W oparciu o planowane wańości wykazane W sprawozdaniU z Wykonania budżetu Za tzy
kwańały 2016 roku,

Biorąc pod uwagę powyższe skład orzekający Regionalnej |zby obrachunkowej

W

Warszawie postanowił, jak

W

sentencji uchwaly,
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