Uchwała nr 11/25/2020
Składu Onekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 6 futego 2020 r.

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Chojnowa
pnedstawionego w uchwale Rady Miejskiej Chojnowa nr XXIIl/98/19 z dnia 30 grudnia
2019 roku w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2020 rok

Na podstawie art. 246 ust. 3 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 możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Chojoowa przedstawionego w uchwale Rady
Miejskiej Chojnowa nr XXIII/98/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Miasta Chojoowa
na 2020 rok.
Uzasadnienie

Zgodnie z art. 246 ust. 3 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 uchwały
budżetowej przedstawia opinię w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez
jednostkę samorządu terytorialnego. W wydawanej opinii izba ocenia możliwość sfinansowania
deficytu na podstawie wskazanych źródeł jego finansowania oraz ich wpływu na kształtowanie się
długu jednostki i możliwość jego spłaty. żródła sfinansowania deficytu określa art. 217 ust. 2 u.f.p.
Na podstawie analizy przedłożonej w dniu 7 stycznia 2020 r. 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, że zaplanowano dochody budżetu w kwocie 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 określooo w wysokości 63.033.986,28 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 57.357.995,28 zł
i wydatki majątkowe w kwocie 5.675.991,00 zł. Przychody budżetu zaplanowane w wysokości
3.000.000,00 zł pochodzić będą z pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Planowane rozchody budżetu w kwocie 932.462,00 zł przeznaczooo na spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Planowany deficyt w wysokości 2.067.538,00 zł postanowiono sfinansować przychodami
pochodzącymi z kredytów i pożyczek. Wymienione źródła sfinansowania deficytu są zgodne
z określonymi w art. 217 ust. 2 u.f.p. Kwota przychodów obejmuje przychody przeznaczone na
pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Zaplanowana w budżecie kwota spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań (rozchody) wraz z
wydatkami na obsługę długu stanowi 2,61 % planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o
dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, wobec dopuszczalnego poziomu 14,41%, ustalonego
zgodnie z art. 243 u.f.p.
Z przedłożonej uchwały Rady Miejskiej Chojnowa nr XXIII/97/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa wynika, że w latach 20212028 prognozowane obciążenie budżetu spłatą długu również nie przekroczy dopuszczalnego
indywidualnego wskaźnika spłaty, o którym mowa w art. 243 u.f.p.
Biorąc pod uwagę powyższe, Skład Orzekający postanowił wydać opinię pozytywną o
możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Chojnowa w 2020 roku.
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Od niniejszej uchwały przysługuje, zgodnie z alt. 20 ust.
Obrachunkowej we Wrocławiu w
obrachunkowych, odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby
terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.
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