
Uchwala nr 11/24/2020 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z dnia 6 lutego 2020 r. 

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Chojnowa przedstawionej 

w uchwale Rady Miejskiej Chojnowa nr XXIIl/97/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie 

uch~alenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa i uchwale Rady Miejskiej 

ChoJnowa nr XXIII/98/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 

2020 rok 

Na podstawie art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 869 i 1649) 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 2/20 Prezesa 

Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie wyznaczenia 

składów orzekających i ich przewodniczących, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu, w osobach: Aneta Kieljan - przewodnicząca, Monika Puchała - członek, Maciej 

Gardas - członek, 

wydaje opinię pozytywną 

o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Chojnowa przedstawionej w uchwale Rady 

Miejskiej Chojnowa nr XXIII/97/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa i uchwale Rady Miejskiej Chojnowa nr XXIII/98/19 z dnia 30 

grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2020 rok. 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 230 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 869 i 1649) - dalej "u.f.p.", regionalna izba obrachunkowa na podstawie przyjętej 

przez jednostkę samorządu terytorialnego wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwały budżetowej 

przedstawia opinię w sprawie prawiulowości pfonowancj kwcty długu jednostki wynikającej 

z planowanych i zaciągniętych wbowią:zań, o której mowa w art. 226 ust. 1 pkt 6 u.f.p. 

Na podstawie analizy uchwały Rady Miejskiej Chojnowa nr XXIlI/97/19 z dnia 30 grudnia 

2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa oraz uchwały 

Rady Miejskiej Chojnowa nr XXIII/98/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta 

Chojnowa na 2020 rok, Skład Orzekający stwierdził, co następuje. 

Wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą kwoty długu (:załącznik nr 1 do uchwały 

nr XXIll/97/19) sporządwno na lata 2020-2028, co spełnia wymogi art. 227 u.f.p. Wartości ujęte 

w prognozie na rok 2020 są spójne, w zakresie wymaganym w art. 229 u.f.p., z kwotami 

wynikającymi z uchwały budżetowej na rok 2020. W całym okresie objętym prognozą planowane 

wydatki bieżące są niższe od dochodów bieżących budżetu, co oznac:za, że została :zachowana :zasada 

wynikająca z art. 242 ust. 1 u.f.p. 

Z wielkości budżetowych przedstawionych w wieloletniej prognozie finansowej wynika, 

że Miasto w 2020 roku planuje przychody z tytułu nowych zobowią:zań :zaliczanych do długu 

publicznego w wysokości 3.000.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu oraz 

spłatę wcześniej :zaciągniętych zobowiązań. Prognowwane :zadłużenie Miasta na koniec 2020 r. 

wynosi 7.236.192,60 zł (11,87% planowanych w tym roku dochodów). Spłata długu przewidziana jest 

do 2028 roku. 

W 2020 r. łączna kwota spłat wbowią:zań finansowych (rozchody) wraz z wydatkami na obsługę 

długu stanowi 2,61% planowanych dochodów bieżących pomniejswnych o dotacje i środki 

przeznacwne na cele bieżące, wobec dopuszczalnego poziomu 14,41 %, ustalonego zgodnie z art. 243 

u.f.p. W latach 2021-2028 prognowwane obciążenie budżetu spłatą długu również nie przekroczy 

dopuszc1.alnego indywidualnego wskaźnika spłaty, o którym mowa w art. 243 u.f.p. 
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Biorąc pod uwagę powyższe, Skład O17..ekający postanowił wydać opinię pozytywną o 
prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Chojnowa. 

Niniejsza opinia - zgodnie z art. 230 ust. 4 u.f.p. - jest publikowana przez jednostkę sarrorz.ądu 
terytorialnego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429), w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

Od niniejszej uchwały przysługuje, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach 
obrachunkowych, odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w 
terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały. 
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