
UCHWAŁA Nr Wa.483.2019 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Warszawie 
z dnia 16 grudnia 2019 roku

w sprawie:

a) opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dąbrówka projekcie uchwały budżetowej 
na 2020 rok

b) opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Dąbrówka 
na 2020 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 (Dz.U. z 2019 r., poz. 2137 t.j.) i art. 238 
i 246 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., 
poz 869 z późn. zm) -  Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie:

Przewodnicząca: - Agnieszka Szewc
Członkowie: - Karolina Aszkiełowicz

- Konrad Pachocki

uchwala, co następuje:

§1
Pozytywnie opiniuję przedłożony przez Wójta Gminy Dąbrówka projekt uchwały budżetowej 
Gminy Dąbrówka na 2020 rok wraz z uzasadnieniem.

§ 2

Pozytywnie opiniuję możliwość sfinansowania zaplanowanego deficytu budżetu Gminy Dąbrówka 
przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok.

§3

Opinię, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały stosownie do art. 238 ust. 3 cyt. ustawy o finansach 
publicznych, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego jest obowiązany przedstawić 
organowi stanowiącemu przed uchwaleniem budżetu.

§ 4

Opinia, o której mowa w § 2 niniejszej uchwały podlega publikacji przez jednostkę samorządu 
terytorialnego, stosownie do art. 246 ust. 2 cyt. ustawy o finansach publicznych.



Uzasadnienie

W dniu 15 listopada 2019 roku Wójt Gminy Dąbrówka przedłożył Zarządzenie Nr 133.2018 z dnia 
14 listopada 2019 roku wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2020 wraz z uzasadnieniem.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dokonał analizy i oceny w/w 
materiałów.
1. W projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok zaplanowano dochody

w wysokości 49.304.488,00 zł, z tego:
- bieżące w kwocie 48.804.488,00 zł
- majątkowe w kwocie 500.000,00 zł

oraz wydatki w wysokości 51.643.050,00 zł, z tego
- bieżące w kwocie 48.269.050,00 zł
- majątkowe w kwocie 3.374.000,00 zł.

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

Począwszy od 2020 roku spełnione zostały wymogi w zakresie indywidualnego wskaźnika 
zadłużenia Gminy Dąbrówka, co oznacza, że planowane obciążenie budżetu spłatami zobowiązań 
w latach 2020-2032 kształtuje się poniżej maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika wynikającego 
z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Skład Orzekający stwierdza, że zachowana została wymagana art. 229 ustawy o finansach 
publicznych korelacja wartości wykazanych w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok i projekcie 
WPF, w tym w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz 
długu.

Skład O rzeka jący zg łasza, iż kwota rezerwy ogólnej niezgodna jest z art. 222 ustawy 
o finansach publicznych; zaplanowana wartość stanowi 0,05 % planu wydatków ( winna wynosić
0,1 %i <1% planu wydatków)

2. W projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok zaplanowano deficyt budżetowy 
w wys. 2.338.562,00 zł. Źródłem finansowania planowanego deficytu to przychody pochodzące 
z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych (emisji obligacji). Wskazane źródło finansowania 
deficytu jest zgodne z art. 217 ust. 2 cyt. ustawy o finansach publicznych.

Mając na względzie powyższe ustalenia Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Warszawie postanowił jak w sentencji.


