
Uchwała Nr 3.C./78/2022

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Warszawie 

z dnia 28 listopada 2022 roku

13290.2022
2022-11-29 09 42 12

2022-11-29
Urząd Miejski Maków Mazowiecki

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki projekcie 
uchwały budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2023 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu 
budżetu przedstawionego w tym projekcie.

Skład Orzekający w składzie:
Przewodniczący - Członek Kolegium - Maciej Dąbrowski,
Członkowie - Członek Kolegium - Wojciech Tarnowski,

- Członek Kolegium - Jolanta Białobrzewska,

na podstawie art. 13 pkt 3 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych 
izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1668) oraz art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) uchwala, co następuje:

§1.
Wydaje pozytywną opinię o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki projekcie 
uchwały budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2023 rok.

§2.
Wydaje pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w przedłożonym przez 
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki projekcie uchwały budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 
2023 rok.

§3.
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 2022 r. wpłynęło do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 
zarządzenie Nr 519/2022 Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie 
projektu przedłożenia projektu uchwały budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2023 rok, przy którym 
Burmistrz przedłożył projekt uchwały budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2023 rok wraz z 
uzasadnieniem.

I. Projekt uchwały budżetowej w zakresie dochodów i wydatków budżetu Miasta został sporządzony w 
pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej i prognozuje:
1) dochody - 55 124 141,39 zł, w tym: bieżące 43 238 812,00 zł, majątkowe 11 885 329,39 zł, 
2) wydatki - 66 661 676,34 zł, w tym: bieżące 43 048 940,38 zł, majątkowe 23 612 735,96 zł.

Zgodnie z art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych wydatki bieżące nie przekraczają dochodów 
bieżących. Podstawowe wartości przyjęte w projekcie są zgodne z odpowiednimi wartościami 
określonymi w przedłożonym przez Burmistrza projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej na lata 2023-2032 zachowano zatem wymogi wynikające z art. 229 ww. ustawy.

Przedłożony projekt uchwały budżetowej określa też m in.:
- źródła pokrycia deficytu budżetu,
- przychody i rozchody budżetu,
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 

zleconych odrębnymi ustawami,
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację 

zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii,

- dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki przeznaczone na 
pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

- dotacje udzielane z budżetu Miasta,
- limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu 
budżetu, na spłatę pożyczek i kredytów oraz na wykup papierów wartościowych,



- limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i pożyczek na finansowanie zadań 
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na sfinansowanie 
przejściowego deficytu budżetu,
- rezerwę ogólną i rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe,
- upoważnienia dla organu wykonawczego niewykraczające poza art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy 
o finansach publicznych oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy 
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z póżn. zm.).

W świetle powyższego należy uznać, że przedłożony projekt uchwały budżetowej spełnia niezbędne 
wymogi określone przepisami ww. ustawy o finansach publicznych.

II.
Przedstawiony w projekcie budżetu Miasta Maków Mazowiecki deficyt na 2023 rok wynosi 
11 537 534,95 zł i według tego projektu zostanie sfinansowany przychodami z: niewykorzystanych 
środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi 
finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (...), spłaty udzielonych 
pożyczek w latach ubiegłych, wolnych środków oraz emisji papierów wartościowych, co jest zgodne z 
art. 217 ust. 2 ww. ustawy o finansach publicznych.
Uwzględniając sposób sfinansowania deficytu oraz zachowanie relacji wymaganej art. 243 ust. 1 ustawy 
o finansach publicznych należy uznać, że Miasto Maków Mazowiecki ma możliwość sfinansowania 
deficytu przedstawionego w projekcie budżetu na 2023 rok.

Mając powyższe na uwadze, uchwalono jak na wstępie.

Przewodniczący Składu Orzekającego:

Elektronicznie podpisany przez:
Maciej Dąbrowski; Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 
dnia 28 listopada 2022 r.
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