UCHWAŁA

t{r Wa.,*71 .2020

§lthdu Ondnjąpąo Rąionalnei lzĘ Obnchunkmi
wwalszawie
zdnia 5grudnia 2{ź0 roku

w spmie: 1. opinii o pzdłożonym przez BurmisFza Gminy HaliŃw prołekcie ucfł$,ry
budżetowej

ła2021rak.

2. opiniio rnożliwościsfinansowania planowanąo defcytu na 2021 rok.
Na podstawie ań. 13 pkt 3 w ałiąku z ań. 19 ust. 2 oraz ań. 20 ustałvy z dnia 7 pazdziemika
1992 roku o rąionalnyń ińeh óracfiunkowych (Dz.U. z2a19 r., poz. 2137 t.j.} i aft.2 i2Ą$
ust 1 i 2 rstary z dnia 27 sierynia 20§ roku o finansach publicznych {Dz,U. z2§19 r., pz. 8S9
zpżn. zm.} - §ldad ezeĘący Rg§ionaln€i By &rachunkowei wWarszmie:

Pr:alwdnicący:

Człronkołyie;

-

Konrad Pachmki
Agata Pryzkowska

-

KadinaAszkiebwicz

-

ucł$rala, co n*tępuie:

§1
Wydaje sĘ pąttyynrą opłnię o pnedłorźonym proiekcie uchwały hdżetowej Gminy Halinw* na
2021 rck wru. zuzasdnieniem,

§2
Wydaje się pozyĄpną opinię w sprarie możliwŃci sfinansowania zaplanowanąo deficytu
pzdstawionąo y{ ro}ekcb uówdy budżetonej na 2021 rok.

§3
Opinia, o której fiwl,a w § 1 niniĘszej rchrła§ stosoyunie do a*. 238 ust. 3 ustawy ofinansach
puHicznyń, oĘ|an wykonawczy iedno§tki samorz{u terytorialnąo jest obowiąany pzedstarć,
pzed uchwahniern hxlżefu , olgałovlłsHtowiryemu.

§4

@Ęa

publikacji paez iednmfl<ę samoządu
Opinia, o ktorei rnolna w § 2 ninieiszej uchwały
ter$oialnąo, sto§ownie & ań. 246 uS. 1 i 2 ustary z dnia 27 sierynia 2§09 roku o finansacft
pu§icalyń - ti. na zasadach okre§bnyń w ustaw{e z dnia 6 wząśnia2001 roku o dostępłe do
informmjipublicznej (Dz.U. z2019 r., poz. 1429 zpożn. zm,).

§5
Od niniejszej u$,rrdy §uźy dłrrehrrb do
w terminb 14 dni od daty jej doręczenia.

Koląium Rąionalnei lńy Obrachunkwej

w

Waszawie

uzasadnienie

W dniu 16 lisĘda 2020 roku Burmistz Gminy Halinów pzedożyłZaządzenie Nr
ę8.2a2a z dnia 13 li§opda 2a2a r. w sprawie projekfu uchwaĘ hdżetouej Gminy Ha|incnr na
rok 2021 wru. z uzasdnieniem.

Skład Onekający Regionalnei lzby Obrachunkorrej w Warszawie dokonał analĘ i oceny
rnł, materiałów.
1. W proiekcie uchwaly budżetoulei na2OZB rok zaplanowano:

do§hody w wysokŃci
- bieżące w

hłmie

- maiątkowe w kwocie

rydatki

w

wysokŃci

- bieżrye w kwocie
- majątkowe w

kwocie

95.771.000,00 d,

zĘo:

93.M1.727,aazł
2.329.273,w

ń

101.779.6t0,00 zł, z
84.978.347,00 zł

Ęo:

16.801.263,00 zł.

Zrchowane zo§taly lvymqi określone w ań 242 ustawy o ftnansach publicznych, gdyz
plancnrane wydatkibieząm nie sąwyzsze od planowanych dochodou, bieżsyń.
2. Skład Ozekajryy stwierdza, że zmhowana zmtda yuymąana ń. 2n ustary o finansach
publląnyń kolelmja wartościwykazanych w projekcie uchwały budżetmej na 2021 rok
iproiekcie WPF, $, tym w zakresie wyniku budżetu i ałliąanyń z nim kwot przychŃłł
i rozńodow oraz długu.
3. Jak ustalono zadłuzenie na koniec 2021 roku wyniesb 2S.355.638,00
planowanych dochodey.

d

co stanołi 29,61o/a

4, Na podstawie poczynionych ustaleń §kład Ozekaiąry stwierdza, iż relacja spłaty zobowiryań
do planowanych dochodął* roku 2a21 nie pzekrmzy średnĘarytmetycznej obl}czonej dla

reĘi iej docłtodów bieżryych powĘkszonych o dochdy ze spzedaży
orż pmniejszonyń o wydail<i bieżp do fuhodów ogobm brdżetu obliczoną ury

ostatnich trzech lat
mienia
$rzoru

okreslonąo ań, 243 u.f.p.

ll, W pmiekcie uchwały budżetovej Gminy Halinow nala2J rok zaplanowano defirytw wysokŃci
6.008.610,00 zł.,
planowanych do
zostianb pokryty prychdami pochodzryymi

ktĘ

z

zaciąnięcia kedytow w kwocie 185.638,00 ń, pĄczek w kwocie 2.400.0ffi,00 d oraz
niarykorzystanych środkow pienĘżnyń na rmhunku biezącym budżetu, wynikaiąpyń
z rozliczenia dmhodów iwydatków nimi finansowanych arviąanyń ze szcząólnymizmdami

wykonania fudżefu okreśtonyrni w odębnych ustarmh w wysokŃci 3.42?.972,W
§amym wskazany w projekcie fudżetu sposób sfinansowania deficytu jmt zgodny z
ust. 2 rctawy ofinansmh publiczny*,

d.

ń.
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