
Uchwała Nr Os.420.2019

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Warszawie 

z dnia 6 grudnia 2019 roku

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki 
projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków 
Mazowiecki na lata 2020-2026.

Na podstawie art. 13 pkt 12, w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2137) oraz art. 230 
ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

Skład Orzekający w składzie:
Przewodniczący - Maciej Dąbrowski
Członkowie - Jolanta Białobrzewska

- Elżbieta Dorota Głażewska

uchwala, co następuje:

§1.

Wydaje opinię pozytywną o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki 
projekcie uchwały Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2020-2026.

§2.

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uzasadnienie

W dniu 15 listopada 2019 roku wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 
przedstawiony przez Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki projekt uchwały Rady Miejskiej w 
Makowie Mazowieckim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków 
Mazowiecki na lata 2020-2026.
Analizując wskazany projekt stwierdzono, że zawiera on dane wymagane art. 226 ust. 1-3 ww. 
ustawy o finansach publicznych.
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Projekt spełnia wymogi określone art. 227 ww. ustawy o finansach publicznych, dotyczące 
okresu objętego wieloletnią prognozą finansową oraz okresu objętego prognozą kwoty długu. 
W omawianym projekcie przewidziano upoważnienia dla Burmistrza niewykraczające poza 
zakres określony w art. 228 ww. ustawy o finansach publicznych.
Podstawowe wartości przyjęte w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej na lata 2020-2026 są zgodne z odpowiednimi wartościami określonymi w 
przedłożonym przez Burmistrza projekcie budżetu na rok 2020, zachowano zatem wymogi 
wynikające z art. 229 ww. ustawy.
Wykazane w projekcie kwoty prognozowanych na 2020 rok i lata następne wydatków 
bieżących nie przekraczają prognozowanych dochodów bieżących, tym samym zachowana 
została relacja określona art. 242 ust. 1 ww. ustawy o finansach publicznych.
Przedłożony projekt jest zgodny z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, ponieważ w 
roku 2020 i w latach następnych zachodzi relacja wymagana tym przepisem.
Skład Orzekający zwraca uwagę na rozbieżność w zakresie wykazanych w projekcie WPF i 
projekcie budżetu zaplanowanych limitów wydatków na 2020 r., na realizację przedsięwzięcia 
pn. „Modernizacja budynku pawilonu sportowego - poprawa infrastruktury sportowej". Limit 
w roku 2020 na to zadanie określono w projekcie WPF w kwocie 40.000,00 zł, natomiast w 
projekcie budżetu w kwocie 50.000,00 zł (rozdz. 92601 § 6050).

Mając powyższe na uwadze Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.

Przewodniczący Składu Orzekającego:

— ~Vl KOLEGIUM
r ■ Obrachunkowej

Tini"'''?' Mctcic\^nnycy Dąbrowski
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