
I 2020 -1 2 -  1 6 I

UCHWAŁA Nr Wa.560.2020 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Warszawie 
z dnia 14 grudnia 2020 roku

w sprawie: 1. opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Karczew projekcie uchwały 
budżetowej na 2021 rok.

2. opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu na 2021 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 ze zm.) - Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie:
Przewodnicząca: - Agata Pączkowska
Członkowie: ■ Agnieszka Szewc

■ Karolina Aszkiełowicz
uchwala, co następuje:

§1

Wydaje się pozytywną opinię o przedłożonym przez Burmistrza Karczewa projekcie uchwały 
budżetowej Gminy Karczew na 2020 rok wraz z uzasadnieniem.

§ 2

Wydaje się pozytywną opinię w sprawie możliwości sfinansowania zaplanowanego deficytu 
przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok.

§3

Opinię, 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 16 listopada 2020 roku Burmistrz Karczewa przedłożył, przy piśmie Zarządzenie 
Nr 146/2020 z dnia 13 listopada 2020 roku, projekt uchwały budżetowej na rok 2021 wraz 
z uzasadnieniem.
1. W projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok zaplanowano:

Jak wynika z powyższych ustaleń zachowane zostały wymogi określone w art. 242 ustawy
0 finansach publicznych, gdyż planowane wydatki bieżące nie przekraczają zaplanowanych 
dochodów bieżących.

Skład Orzekający stwierdza, że zachowana została wymagana art. 229 ustawy o finansach 
publicznych korelacja wartości wykazanych w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok
1 projekcie WPF, w tym w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów
i rozchodów oraz długu.
Spełnione zostały wymogi wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych, co oznacza, że 
planowane obciążenie budżetu spłatami zobowiązań w roku 2021 kształtuje się poniżej 
maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika wynikającego z cytowanego wyżej art. 243 ustawy o 
finansach publicznych.

2. W projekcie uchwały budżetowej Gminy Karczew na 2021 rok zaplanowano deficyt w wysokości 
4422 176,05 zł, który pokryty zostanie w całości przychodami pochodzącymi z planowanej do 
zaciągnięcia pożyczki i kredytu.
Wskazany w projekcie budżetu sposób sfinansowania deficytu jest zgodny z art. 217 ust. 2 ustawy 
o finansach publicznych.
Mając na uwadze powyższe Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 
postanowił jak w sentencji niniejszej uchwały

dochody w wysokości
- bieżące w kwocie

89 252 847,20 zł, z tego:

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

85 198 822,64 zł 
4 054 024,56 zł

93 675 023,25 zł., z tego:
85 198 822,64 zł 

8 476 200,61 zł


