UCHWAしA Nr Wa.531.2020
skfadu Orzek細ego Regionalnej t叫Obrachunkowej

w Warszawie
z dn!a = g調dnia 2020 roku

W SPrawi。 l. opinii o przedtoZonym PmeZ Za画Pow軸Otwockiogo propee uChwdy budZetowe‑

2. opinii o moZltwdsci sfinansowania planowanegO defic再…a 2021 「Ok.

Na podstawie ar。3 pkt 3 w zwiezku z art. 19 ust. 2 0「aZ art. 20 ustawy z dnia 7 paZd軸ka 1992 roku

o regiona‑nyc吊zbach ob「achunkowych (Dz'∪' Z 2019 「i碑2137 t川artJ38 i 246 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 27 siepnia 2009 roku o fuansach pubIicznych (Dz'∪・ Z 2019らPOZ. 869 z p6Zn. zm) ‑

s鵬d O間k卸apy Regionaln棚by Obrachunkow匂w Wa閲wlo:

詣器器苧

認諾藍既

uchwaIa, ∞ naStePuje:

隅

op岬e pozytyWnle w uzasadnieniu p捌o勘prZeZ Za画Powiatu Otwockiego p「嘩uchwaly
budZctowe画a 2O21 rok.
Jza§ad nienie stanowi integ ralna cz蕪uchwaly.

wy坤PorytyWn申apinte w spraWie mo恥o§ci sfinansowania przewidzfanego defic*u w pro鵬e
uchwaいudZetowej na rok 2021.

o函O ki6rq mowa W § 1 ninieiszej uchwaty stosoWnie do postanOwie紬. 238 ∪§t. 3 ustawy o finan§ach
publicznych, Organ Wykonawczy jednostki samo申u terytOria‑nego jest obounazany PrZedstawi4 przed

uchwal飢iem budZetu, OrganOWi stanowiapemu.

opinia, O frorej mowa W § 2 niniejszej uchwaly podiega QgtoSZeniu przez iein鞠SamO画u

terytoria‑nego w terminie i trybie okrestonym W art. 246 ust. 2 ustawy O finansach pubIicznych.

ou nini呼ej uchwd国ty odwotanie do K噂um Regiona時j lzby Ob「achunkowej w Warszawie

w teminie 14 dni od daty jej dorpezenia.

Uzasadn ien ie
W dniu 17 Iistopada

2020 「oku Zarz吋

Powiatu Otwockiego p「zedloZyi, PrZy Za「zedzeniu

Nr CCLXXXVl/130/20 z dnia 13 1istopada 2020 roku, Projekt uchwaly budZetowej na rok 2021 wraz
Z uZaSadnieniem.
1. W p噂ekcie uchwaly bud2etowej na 2O21 「Ok zaplanowano:
a〉 dochody og6tem w wysoko§ci
. bieZace w kw∞ie

‑ ma顧kowe w kwocie
b〉 wydatki og6lem w vy§oko§ci
‑ bie之ape w kwocie

‑ maj秋OWe W kwocie

153.928.941 ,00 zl. z tego:

148.463.1 23,00 z1
5.465.818,00 z1
1 64.930,538,00 zi. z tego:
147.505.414,00之I
17.425.124,00乙l.

Z povyZszych ustaleh vynika言Z zachowane zostaly wymogi ok「eStone w art. 242 ustawy o finansach

Pub悔znych. PIanowane vydatki bieZape nie p「zewy2szaja planowanych dochod6w bieZapych.
2, Sktad Orzekajacy stwie「dza, Ze zachowana zostata wymagana ah. 229 ustavy o finansach pubIicznych

korela車WartOSci wykazanych w p「Qjekcie uchwdy budZetowej na 2021 「ok i p「Ojekcie WPF, W tym
w zakresie vyniku budZetu i zwi牢anych z nim kwot przychod6w i 「ozchod6w oraz dtugu・

Ze伽Zenie Powiatu na koniec 2021 「oku wyniesie 63.368.OOO,00 z= stanowi 41,17% planowanych

dochod6w. Z danych vykazanych w p両ekcie WPF wynika, Ze w okresie p「OgnOZOWania naはta 2021‑

2035 refacja tapznej kwoty przypadajapych w danym 「oku budZetowym s咋t i wykup6w okre約nych
w arti 243 ust. 1 do pIanowanych dochod6w bieZapych budZetu nie p「zekracza !redniej ar再metycznej

Z ObIiczonych dla ostatnich trzeeh lat relacji dochod6w bieZapych powiekszonych o dochody ze
SPrZedafy maia町o「az pomniejszonych o wydatki bieZape do dochod6w bieZapych budZetu.
3. W projekcie uchwdy budおtowej Powiatu Otwockiego na 2021 「ok zapIanowano deficyt w wysoko§ci
=.001.597,00 zl, kt6ry zosねnie sfina[SOWany Z PIZyChodami wynikajacych z rozliczenia §「odk6w
okre§lonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sie巾nia 2009「・ O f.p. o「az dotacji na 「eaiizacje

prog「am6w i projekt6w dofinansowanych z udziatem §「Odk6w unijnych w kwocie 543・597,00 z† , a takZe

PrZyChodami pochodzapymi z emisji obligadi w kwocie l O.458.OOO,00 zI・

しaczne przychody budZetu stanowia kwote 1 5.543'597

00 zl, a rOZChody wynosza4.542.000,00 zl.

M争jap na uwadze, 2e鵬kazany w projekcie budZetu spos6b o「az Ztodta s血ansowanfa defic河ZgOdne s亀

Z art, 217 u.f.p., Ponadto we伽g zapis6w叩jektu uchwdy budZetowej oraz uchwaly w sp「awie WieIoIetniej
Prognozy Finansowej, SPeiniony zostanie warunek okre引ony w art. 242 u.of.p, a takZe zachowana zostanie

relacja vynik魂ca z przepisu w art. 243 ust.1 u

Of.p ‑ naleZy uzna6言Z Powiat Otwockj ma moZ剛O§6

Sfinansowania deficytu p「Zedstawionego w叩jekcie uchwaly budZetowej.

Majap na uwadze povyZsze, Sklad Orzekajapy Regionalne=zby Ob「achunkowej w Wa「SZaWie

POStanOWit jak w sentenQji uchwaly

