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Składu Onekaiącąo Regionalnei lzby Obrachunkonei
łv yllarszawie
z dnia 5 grudnia 2020 roku
w sprawie: 1. opinii o pzedłoźonymprżez Burmistrza Gminy Stanisłatńw projekcie uńwały
budżetowej na 2021 rok,
2. opiniio możliwościsfinansołvaniaplanowanego deficytu na 2021 rok.

,l3 pK
Na podstawie ań,
3 w arĘzku z ań. 19 ust. 2 araz art.20 ustauvy z dnia 7 pażdńemika
1992roku o regionalnych izbach obrańunkowych (Dz.U. z2019 r., poz. 2137 l.j.) iań.238 i246
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansań publicznych (Dz,U. z2a19 r., poz. 869
zpżn. zm)- Skład One*aiący Rąionalnei lzby Obrachunkowei wtilarszawie:

Pnercdniczący:

Członkowie:

Konrad Pachocki
- Agnieszka Szewc
- karolina Aszkielowicz
-

uchwala, co następuje:

§1

Opiniuje pozyĘpnie pzdłożony pżez Bunnistza Gminy Stanisławow projekt uńwały
budżetowej na2021 rok.

Uzasadnienie stanorvi intąralną

Ędaje

pozytyuną opinię

cąśću$waly.

w

§2

sprawie mozliwości sfinarnowania pzewidzianąo deficytu

w proiekcie uchwaĘ budżetowej na rck 2021.

§3

Opinię, o któĘ mowa w § 1 ninieiszej uchwały stmownie do postanorruień art, 238 ust. 3 ustary
o finansach publicznych, oĘan wykonawczy jednostki sarnoządu terytońalnąo jest obowiązany
pzedstawić, przed uchwaleniem budżetu, organowi stanowiącemu.

§4

Opinia, o której mowa w § 2 niniejszej uctrwały podlega ogłoszeniu pzez jednosĘ samoządu
terytorialnąo w terminie i Ębie określonym w ań. 246 ust. 2 ustary o finansach publicznych.

§5
Od ninieiszej uchwaĘ słuźyodwołanie do Koląium Rąionalnejlzby ObrachunkowejwWarszawie
w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

uzasadnienie
W dniu 16 listopada 2020 roku Burmistz Gminy §anisławow pzedłożył,przy Zarz$zeniu
listopada 202a roku, projekt uchwały budzetowej na
dnia
68l2a20
rok 2021 wr;:p. z uzasadnieniem.

Nr

z

12

§ldad Onekaiący Regionalnej hby Obmchunkowej w ttVarszawie dokonał analizy

i oceny wul. materiałów.

l.

Pzedłożony projekt uchwały budżetowej na 2a2a rok spełnia wyrnogi wynikające
pząisów, a także jest kompletny iuzaiemde spojny.

z obo,nliązujących

W opiniowanyrn dokumencie zaplanowano:
a)

rvysokośc' 37./§7.000,00

dochody ogółem w
- bieżące w kwocie
- majątkowe w kwocie

wysokŃci

b)wydatki ogołem w
- biezące w kwocie
- majątkowe w kwocie

zł, z
36,578.425,66 zł
888.574,34 zł

42.530.§2,00 zł, z
35.400.492,00 zł
7.130.000,00 zł.

Ęo:

Ęo:

Z pvłyższychustaleń

wynika, iż zachowane zostały yłrymogi określonew ań. 242 ustawy o
finansach publicznych. Planowane wydatki bieżrye nie pzewyżlvaią planowanych dmhodow
bieżągych.

prrychody budżetu w hłocie 6,657.382,93 zł z tytułu:
- zacirynĘtych kredytołłli poĄczek na rynku kraiovgym w łącznej kwocie 4.120.000,00 zł,
- wolnyń środków, o ktorych mowa w ałL.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.573.862,93 zł,

c)

- pzychodów z niewykorzystanych środkow pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym
budżetu, wynikających z rozlięenia dochodow i vtlydatkow nimi finansowanych zwiąanych
ze szcząolnymizasadamiwykonywania budżetu określonymiw odrębnych ustawach w kwocie
963.520,00 zł
d) rozchody budżetu w kwocie 1.593.890,93 zł z tytułu:
-

sŃty ofzymanych kredfiów

- spłaty otrzymanych

w kwocie 782.500,00 zł,

pożyczek w kwocie 811.390,93 zł,

e) deficyt budżetu w kwocie 5.0S11,492,00

zł

Skład Ozekający stwierdza, ze zachowana została wymąana art.229 ustawy o finansach
publicznych korelaqja wańości wykazanych w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok i
projekcie WPF, w tym w zakresie wyniku budzetu izwiąanych z nim kwot przychodów i
rozchodów oraz dĘu.

Zadłużenie Gminy na koniec 2a21 rcku wyniesie 13.788.t08,64 zl i stanowi 3S,80%
planowanych dochodów. Z danych wykazanych w proiekcie WPF wynika, że w okresie
prognozowania na lata 2021-2a31 relacia łącznej kflOty przypadaj6yń w danym roku
budźetowym sŃt i wykupow okreśbnychw ań. 243 ust. 1 do planowanych dochodow biezryych
budźetu nie pzekroczy średniej arytmetycenej z oblic.zonych dla ostatnich tlzech lat relacji
dochodów bieżryych powiększonych o dochody ze spnedaĄ majątku oraz pomniejszonych o
wydatki bieżąpe do dochodow biezących budźetu

ll. W

projekcie uchwały budżetowej Gminy Stanisławow na 2021 rok zaplanowano deficyt
w wysokości 5,063.€2,00 zł, l{ory zgodnie z § 2 usL 1 pĄektu uchwaĘ zostanie sfinansowany

c #wrarydl ,b ?trĘfił$ia kr§d$łry i pożytz* w wp*Ń 2.530.0m,00 a; pł-@ł
i* preąŃ z niemnl*wzy§aqpf, śTodkstpier,Ężąrch na rdlunku bbżryyn hxlż€fir,
ąr,fu*ąryd, z rcźiczenia do*odor i łryddrow nimi fnarsoratph ariąanycft ze
szcządnymł z*dani ,rykorryya,ia btdż€fu w kupcie ffi.520,00 ń clra'. trolnych śrcdkórr,
offi3pfi npłĘl w at 217 ffiŁ 2 pH 6 u*ry ry kłrccb {"5§"9n d, a *że. V{skaany
rrpr$e|rcb §e§ob sfitgsąvath er§y& Fg zgodT,y z ań 217,§hyy o frwtsdl
pr$kznyd,.

Maiąc na rxrdze powybze, Skhd Ożekai@y RĘbrralĘ |ńy Obrańunkrej
w !'Ygszryb pOmgx*t}XwserMłł t d§tdy.
PRZEWODNlCZĄCY

ffi*'
skladu ozekaiącego
Regionalnei lzby obrachunkowei
w warszawie

