Protokół Nr 13
z posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska
dnia 18 grudnia 2019 r.
Przewodniczący Komisji radny Jaromir Chojecki otworzył i prowadził posiedzenie Komisji Ładu
Przestrzennego i Ochrony Środowiska..Powitał członków Komisji, mieszkańców Milanówka.
Poinformował o nagrywaniu Komisji.
Lista obecności członków Komisji i gości są załącznikami do protokołu.
Skład Komisji;
Przewodniczący Jaromir Chojecki
Radny Witold Mossakowski
Radna Jolanta Nowakowska
Radny Mateusz Konopka ( nieobecny)
Proponowany porządek obrad:
1. Przyjecie porządku obrad;
2. Opinia Komisji dotycząca projektów uchwał w sprawie;
a) Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029;
b) budżetu miasta Milanówka na 2020 rok.
Ad.1
Przyjecie porządku obrad.
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad.
Komisja w głosowaniu; 3-za, pozytywnie zaopiniowała porządek obrad.
Ad.2.
Opinia Komisji dotycząca projektów uchwał w sprawie;
a) Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029.
Przewodniczący Komisji podkreślił, że radni otrzymali uchwałę 16 listopada do której nie wpłynęły
żadne autopoprawki.
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029.
Komisja w głosowaniu; 3-przeciw, negatywnie zaopiniowała projekt uchwały jw.
Przewodniczący Komisji dodał, że Regionalna Izba Obrachunkowa wydała negatywną opinię o
przedłożonym projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Milanówka na lata
2020-2029. Przewodniczący Komisji odczytał uzasadnienie do uchwały;
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Regionalna Izba Obrachunkowa wydaje negatywną opinię na przedłożonym przez Burmistrza
Miasta Milanówka projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Milanówka na
lata 2020-2029.
Uzasadnienie;
W dniu 15 listopada 2019 roku przedłożony został w formie elektronicznej Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Warszawie bez zarządzenia, projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Rady
Miasta Milanówka na lata 2020-2029, w zakresie tabeli stanowiącej Wieloletnią Prognozę
Finansową Milanówka, załącznika do uchwały pn.” Wykaz przedsięwzięć wieloletnich „ oraz
objaśnień. W ocenie składu orzekającego przedmiotowy projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej
spełnia wymogi konstrukcyjne, natomiast określone w art. 226-229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
r. o finansach publicznych, a także w zakresie upoważnień sformułowanych na podstawie art. 228
w/w ustawy. Okres sporządzenia WPF uwzględnia dyspozycje art. 227 ustawy o finansach
publicznych, gdyż obejmuje lata na jakie przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia określone
w załączniku do projektu uchwały oraz okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnięcie
zobowiązań, występuje wymagany art. 229 ustawy o finansach publicznych korelacja wartości
wskazanych w projekcie WPF i ujętych w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok. W tym
zakresie wyniku budżetu i wskazanych w nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu,
zachowana została wymagana relacja ze stroną bieżącą a majątkową budżetu. Zgodnie z art. 242
ustawy o finansach publicznych wydatki bieżące nie są wyższe niż planowane dochody bieżące.
Planowane w WPF zadłużenie miasta Milanówka na koniec 2020 roku wyniesie 35 406 516,51 zł.
W 2020 roku spełnione zostały wymogi art.243 ustawy o finansach publicznych w zakresie
indywidualnego wskaźnika zadłużenia miasta Milanówka co oznacza, że planowane obciążenie
budżetu spłatami zobowiązań nie przekroczy w/w wskaźnika. W latach 2022 do 2029 kształtuje się
poniżej maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika, wynikającego z cytowanego wyżej art. 243.
Niepełna realizacja prognozowanych dochodów może spowodować przekroczenie w 2022 roku
dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań.Skład orzekający zauważa jednak, że w roku 2021
nie spełniono indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia, który wynosi 8,87%, natomiast
dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych,
obliczony w oparciu o wartości wskazane w sprawozdaniu za trzy kwartały wykonania budżetu
miasta Milanówka wynosi 6,36%.Ponieważ przedłożony projekt WPF jest sprzeczny z prawem tj.
z art. 243 ustawy o finansach publicznych nie mógł uzyskać pozytywnej opinii składu orzekającego.
Z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wynika, że indywidualny wskaźnik spłaty
zadłużenia nie może przekroczyć dopuszczalnego. Mając na względzie powyższe skład orzekający
RIO w Warszawie postanowił jak w sentencji uchwały.
b) budżetu miasta Milanówka na 2020 rok.
Przewodniczący Komisji poinformował, że skład orzekający RIO pozytywnie zaopiniował
przedłożony projekt uchwały budżetowej miasta Milanówka na rok 2020.
Przewodniczący komisji dodał, że Rada otrzymała od Burmistrza dwie autopoprawki. Pierwszą
otrzymano 12 grudnia, druga wpłynęła w dniu dzisiejszym 18 grudnia.
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały
dotyczący budżetu miasta Milanówka na 2020 rok.
Komisja w głosowaniu; 2- przeciw, 1- wstrzymujący, negatywnie zaopiniowała projekt uchwały jw.
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Na tym posiedzenie i protokół zakończono.
Nagranie stanowi integralną część protokołu.
Protokołowała:
/-/
Małgorzata Obwojska
Przewodniczący Komisji
Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska
/-/
Radny Jaromir Chojecki
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