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UCHWAŁA Nr 3.j./299/2021
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Warszawie
z dnia 5 lutego 2021 roku

w sprawie: wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Milanówka.

Na podstawie art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) w związku z art. 13 pkt 10, art. 19 
ust. 2 i art. 20 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach 
obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2137) - Skład Orzekający Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Warszawie:
Przewodnicząca: - Karolina Aszkiełowicz
Członkowie:  - Agnieszka Szewc

- Konrad Pachocki
uchwala, co następuje:

§ 1

Na podstawie przyjętej przez Radę Miasta Milanówka Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Milanówka na lata 2021-2036 oraz uchwały budżetowej na 2021 rok wydaje 
pozytywną opinię w zakresie planowanej kwoty długu Miasta Milanówka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega opublikowaniu przez Miasto 
Milanówek w trybie określonym w art. 246 ust. 2 w związku z art. 230 ust. 4 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

§ 3

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

Uzasadnienie

W dniu 07 stycznia 2021 oraz w dniu 11 stycznia 2020 roku Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w Warszawie przedłożone zostały podjęte przez Radę Miasta 
Milanówka:

- Uchwała Nr 307/XXXIX/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2021-2036,

- Uchwała budżetowa na rok 2021 Miasta Milanówka Nr 306/XXXIX/20 z dnia 30 
grudnia 2020. 

Skład Orzekający dokonał analizy przedłożonych uchwał, w wyniku czego stwierdził, iż:
1)  prognozę kwoty długu sporządzono na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się 

zaciągnąć zobowiązania składające się na dług, co wypełnia wymogi art. 227 ust. 2 
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ustawy o finansach publicznych, przy czym łączna kwota długu wynikająca z 
zaciągniętych zobowiązań wyniesie na koniec 2021 roku 39.971.572,60 zł.

2) zachowana została wymagana art. 229 ustawy o finansach publicznych zgodność 
wartości przyjętych w WPF na lata 2021-2036 i uchwale budżetowej na 2021 rok,
w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim przychodów, rozchodów oraz długu,

3) jak ustalono, w budżecie na 2021 rok zaplanowano przychody budżetu w kwocie 
14.181.637.86 zł, pochodzące z:

- emisji obligacji przeznaczone w kwocie 12.078.838,61 zł, w tym na pokrycie 
deficytu w kwocie 8.418.355,99 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań w kwocie 3.660.482,62 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 
wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych 
związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w 
odrębnych ustawach w kwocie 1.619.593,00 zł przeznaczone w całości na 
pokrycie deficytu,

- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na 
realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych 
środków w kwocie 483.206,25 zł przeznaczone w całości na pokrycie deficytu.

    Rozchody zaplanowano na kwotę 3.660.482,62 zł.
4) w latach 2021-2036 spełniona jest relacja określona w art. 243 ust. 1 ustawy

o finansach publicznych. Na 2021 rok planowany indywidualny wskaźnik spłaty długu 
Miasta wynosi 0,0670, przy wskaźniku maksymalnym 0,0848, ustalonym w oparciu o 
planowane wartości wykazane w sprawozdaniu z wykonania budżetu za trzy kwartały 
2020 roku.

Biorąc pod uwagę powyższe, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Warszawie postanowił jak w sentencji uchwały.
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