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Składu

X/81/2019

nr

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
z dnia
12 grudnia 2019 r.

we

Wrocławiu

sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja
przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok

w

Na podstawie art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z
2019 r. poz. 869) w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 paździemika 1992 r. o
regionalnych
izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) oraz zarządzenia nr 4/18 Prezesa
Regionalnej
z dnia
28 marca
2018 r. w sprawie wyznaczenia składów
Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
orzekających i ich przewodniczących, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we
Wrocławiu, w osobach: Monika Puchała
przewodnicząca, Aneta Kieljan
członek, Tomasz
Miśkiewicz
członek
-

-

-

wydaje opinię pozytywną
o

możliwości

sfinansowania

projekcie uchwały budżetowej

deficytu budżetu
na

Gminy Miejskiej Złotoryja przedstawionego

w

2020 rok.

Uzasadnienie
z art.
246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z
869) dalej jako: „u.f.p.”, regionalna izba obrachunkowa na podstawie projektu uchwały
budżetowej przedstawia opinię w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez
jednostkę samorządu terytorialnego.

Zgodnie

2019

r.

poz.

-

Projekt uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Złotoryja na 2020 rok wraz z uzasadnieniem
przedłożył zarządzeniem nr 0050.265.2019
uchwały budżetowej Miasta Złotoryja na 2020
Zarządzenie wpłynęło do Izby w dniu 15 listopada 2019 roku.

i

materiałami informacyjnymi Bunnistrz
Miasta Złotoryja
dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie projektu

z

r.

Na podstawie danych zawartych w
przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok,
Skład Orzekający ustalił, że zaplanowano
dochody budżetu w wysokości 87.658.509,78 zł, z tego
dochody bieżące w kwocie 71.384.028,56 zł i dochody majątkowe w kwocie 16.274.481,22 zł.
w
Wydatki budżetu określam
wysokości 95.880.701,40 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie
71.011.253,68 zł i wydatki majątkowe w kwocie 24.869.447,72 zł. Nadwyżka operacyjna budżetu
wynosi 372.774,88 zł. Przychody budżetu zaplanowane w wysokości 9.303.990,41 zł pochodzić będą
z planowanych do
zaciągnięcia pożyczek i kredytów (3.800.000,00
oraz
środków

zł)
wolnych
(5.503.990,41 zł). Łączną kwotę planowanych spłat wcześniej zaciągniętych zobowiąmń finansowych
(rozchody) ustalono w wysokości 1.081.798,79 zł.
Planowany deficyt budżetu w wysokości 8.222.191,62 zł, zgodnie z 5 3 projektu uchwały,
postanowiono sfinansować przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia pożyczek i
kredytów oraz wolnych środków. Wskazane źródła finansowania deficytu są zgodne z określonymi w
art. 217 ust. 2 u.f.p.
Przychody budżetu zaplanowano w wysokości pozwalającej na sfinansowanie
planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągriętych zobowiązań.
W

2020 roku spłaty zaciągniętych
zobowiązań powiększone o wydatki przeznaczone na obsługę
długu stanowią 3,96% planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o
dotacje i środki
na
cele bieżące, przy uwzględnieniu
przeznaczone
dopuszczalnego wskaźnika
spłaty 16,49%
wyliczonego w oparciu o planowane wartości wykazane w sprawozdaniu z wykonania budżetu
gminy
za

III

kwartały 2019

r.

Z

projektu uchwały

w

sprawie wieloletniej prognozy

finansowej,

przedłożonego wraz z projektem uchwały budżetowej, wynika, że w kolejnych latach również zostanie
zachowana zasada, o której mowa
w art. 243
u.f.p., pod wamnkiem zrealizowania przedstawionych w
prognozie wielkości budżetu.

Biorąc pod uwagę

powyższe,

Skład

Orzekający postanowił wydać opinię pozytywną

o

możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja

w

2020 roku.

2 u.f.p., podlega publikacji przez jednostkę samorządu
Niniejsza opinia, zgodnie z art. 246 ust.
do informacji
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie
ustawie
w
terytorialnego na zasadach określonych
w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1429)
Od niniejszej uchwały przysługuje, zgodnie z art.
obrachunkowych, odwołanie do Kolegium Regionalnej
terminie

14 dni od dnia doręczenia

20 ust.

1 ustawy

o

regionalnych izbach

Izby Obrachunkowej

we

Wrocławiu

uchwały.
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