
Uchwala nr IX/87/2019 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z dnia 9 grudnia 2019 r. 

w sprawie opinii o moiJlwoścl sfinansowania deficytu budżetu Miasta Chojnowa 
przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok 

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

wydaje opinię pozytywną 

o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Chojnowa przedstawionego w projekcie 
uchwały budżetowej na 2020 rok. 

U 1.asadnlenle 

Zgodnie z art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 
2019 r. poz. 869) - dalej "u.f.p.", regionalna izba obrachunkowa na podstawie projektu uchwały 
budżetowej przedstawia opinię w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez 
jednostkę samorządu terytorialnego. 

Burmistn Miasta Chojnowa, 1.arządzeniem nr 152/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie 
projektu uchwały budżetowej Miasta Chojnowa na 2020 rok, przedłożył Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej we Wrocławiu - Zespołowi w Legnicy - projekt uchwały budżetowej Miasta 
Chojnowa na 2020 rok wraz z u1.asadnleniem. 2.arządzenie wpłynęło do Izby 14 listopada 2019 roku. 

Skład Orzekający stwierdził, że w projekcie budżetu na 2020 rok 1.aplanowano dochody budżetu 
w wysokości 60.966.448,28 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 58.916.448,28 zł I dochody 
majątkowe w kwocie 2.050.000,00 zł. Wydatki budżetu określono w wysokości 63.033.986,28 zł, z 
tego wydatki bieiące w kwocie 57.357.995,28 zł i wydatki majątkowe w kwocie 5.675.991,00 zł. 

Nadwyżka operacyjna budżetu wynosi 1.558.453,00 zł. Przychody budżetu 1.aplanowane w 
wysokości 3.000.000,00 zł pochodzić będą z pożyczki. Łączną kwotę planowanych spłat wcześniej 
1.aciągniętych zobowią1.ań finansowych (rozchody) ustalono w wysokości 932.462,00 zł. 

Planowany deficyt budżetu w wysokości 2.067.538,00 zł, zgodnie z § 3 ust. 1 projektu uchwały, 
postanowiono sfinamować przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek. Wskazane źródła 
finansowania deficytu są zgodne z określonymi w art. 217 ust. 2 pkt 2 i 3 u.f.p. Przychody budżetu 
1.aplanowano w wysokości pozwalającej na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę 

wcześniej :zaciągniętych zobowią1.ań. 

Łącznie z projektem uchwały budżetowej przedłożony został projekt wieloletniej prognozy 
finansowej, zawierający prognozę kwoty długu i jego spłaty w latach 2020 - 2028. Przewidywana na 
koniec 2020 roku kwota długu wynosi 7.236.192,60 zł, co stanowi 11,87% planowanych dochodów. 
Natomiast planowane w 2020 roku spłaty kredytów, pożyczek i wykup obligacji w kwocie 
932.462,00 zł powiększone o wydatki przeznaczone na obsługę długu w kwocie 100.000,00 zł, 
stanowią 2,38 % planowanych dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki 
przeznaczone na cele bieiące, przy uwzględnieniu dopuszczalnego wskaźnika spłaty 14,41 % 
wylicwnego w oparciu o planowane wartości wyka:zane w sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy 
zam kwartały 2019 r. 

Według projektu wieloletniej prognozy finansowej od 2021 r. nie są planowane przychody zwrotne 
zwiększające dług Gminy. Dług będzie się stopniowo zmnlejs:zał, a źródłem jego spłaty będą 
planowane nadwyżki budżetu. 



2 

Obliczone na podstawie prognozowanych wielkości relaąe spłat tObowiązań finansowych i 
kosztów ich obsługi. określone w an. 243 u.f.p. (lata 2020-2028), nie pnekroctą dopu~ralne~ 
poziomu i.adłutenia. 

Biorąc powyższe pod uwagę, Skład Orzekający Regioralnej Izby Obrachunkowej we \~awh, 
postaoowił jak w sentencji. 

Niniejsi.a opinia zgodnie z art. 230 ust. 3 w związku z art. 246 ust.2 u.f.p. - podle~ publikatji 
przez jednostkę sa1mrządu tel)itorialnego na zasadach określonych w ustawie z. dnia 6 WT?.@snia 2001 
r. o dos~ie do infonnacji publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1429) w renninie 7 dni od dnia jrj 
otrzymania. 

Od niniejszej uchwały przysługuje zgodnie z art. 20 ust. l ustawy o regionnlnych il.bach 
obrachunkowych odwołanie do Kolegium Regioralnej Izby Obrachunkowej ~ Wrocławiu w tenninie 
14 dni od dnia doręczenia uchwały. 
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