Uchwata Nr 11/343/2014
SMadu Orzekaj^cego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroctawiu
z dnia 12 grudnia 2014 r.
w sprawie opinii o mozliwosci sfinansowania deficytu budzetu Miasta Chojnowa
przedstawionego w projekcie uchwaly budzetowej na 2015 rok
Na podstawie art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fmansach publicznycii (Dz.U.
z 2013 r. poz. 885 ze zm.), w zwi^zku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziemika 1992 r. o
regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1113 i 2013 r. poz. 1646) oraz
zarzqdzenia nr 1/12 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroclawiu z dnia 1 lutego 2012
roku w sprawie wyznaczenia sktadow orzekaj^cych i ich przewodnicz^cych (ze zm.), Sklad
Orzekaj^cy Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroclawiu, w osobach: Wieslawa Grajek przewodniczqca, Aneta Kieljan - czlonek, Tomasz Miskiewicz - czlonek,
wydaje opinio pozytywn^
0 mozliwosci sfinansowania deficytu budzetu Miasta Chojnowa przedstawionego w projekcie
uchwaly budzetowej na 2015 rok.
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 246 ust. 1 ustawy o finansach pubHcznych - dalej "u.f.p.", regionalna izba
obrachunkowa na podstawie projektu uchwaly budzetowej przedstawia opinio w sprawie
mozliwosci sfinansowania deficytu przedstawionego przez jednostk^ samorz^du terytorialnego. W
wydanej opinii izba ocenia mozliwosc sfmansowania deficytu na podstawie wskazanych zrodel
jego finansowania oraz ich wplywu na ksztaltowanie SIQ dlugu jednostki samorz^du terytorialnego.
Zrodla przychodow przeznaczonych na finansowanie deficytu budzetu jednostki samorzqdu
teiytorialnego okresla art. 217 ust. 2 u.fp. Sfinansowanie deficytu budzetu przychodami
pochodziicymi ze sprzedazy papierow wartosciov/ych wyemitowanych przez jednostk? oraz
zaci^gniQtych pozyczek i kredytow zalezy od mozliwosci splaty dlugu.
Projekt uchwaly w sprawie budzetu Miasta Chojnowa na 2015 rok wraz z materialami
towarzysz^cymi, Burmistrz Miasta Chojnowa przedlozyl Regionalnej Izbie Obrachunkowej we
Wroclawiu - Zespolowi w Legnicy - zarz^dzeniem Nr 128/14 z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie
przedlozenia projektu budzetu Miasta Chojnowa na 2015 rok.
Badajqc pod wzgl^dem zgodnosci z prawem przedlozony projekt uchwaly budzetowej, Sklad
Orzekaj^cy stwierdzil, co nastQpuje:
1. W projekcie budzetu na 2015 r. przyJQto nastQpujqce wielkosci:
- dochody budzetu w kwocie 41.548.122,00 zl, z tego dochody biezqce w kwocie 38.297.662,00 zl i
dochody majqtkowe w kwocie 3.250.460,00 zl,
- wydatki budzetu w kwocie 42.680.288,00 zl, z tego wydatki biez^ce w kwocie 37.688.418,00 zl i
wydatki majqtkowe w kwocie 4.991.870,00 zl,
- deficyt budzetu w wysokosci 1.132.166,00 zl, ktory ma zostac pokryty przychodami z
zacicigniQtych pozyczek i kredytow,
- przychody budzetu w kwocie 2.045.634,00 zl, pochodzqce z zaci^gniQtych pozyczek i kredytow,
- rozchody budzetu w kwocie 913.468,00 zl, przeznaczone na splatQ wczesniej zaci^gni^tych
zobowiqzari, z tego: otrzymanych kredytow w kwocie 564.660,00 zl i otrzymanych pozyczek w
kwocie 348.808,00 zl.
2. Wskazane w projekcie uchwaly zrodla sfinansowania deficytu sq zgodne z okreslonym w art.
217 ust. 2 pkt 2 i 3 u.fp.
3. Kwota przychodow obejmuje przychody przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu i splat?
wczesniej zaci^gni^tych zobowiqzan.
4. Z przedlozonego wraz z projektem uchwaly budzetowej, projektu uchwaly w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej Miasta Chojnowa na lata 2015-2023 wynika, ze w ww. okresie relacja l^cznej
kwoty splat wczesniej zaci^gni^tych zobowi^zan finansowych wraz z wydatkami na obslug? dlugu
z tytulu odsetek do planowanych dochodow nie przekracza dopuszczalnego poziomu, ustalonego

zgodnie z art. 243 u.f.p.
Biorqc pod uwagQ powyzsze, Sklad Orzekaj^cy postanowil wydac opini? pozytywn^ o
mozliwosci sfmansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwaly budzetowej Miasta
Chojnowa na 2015 rok.
Niniejsza uchwala, zgodnie z art. 246 ust. 2 u.fp., powinna bye opublikowana przez jednostk?
samorzqdu terytorialnego, na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 roku o
dostQpie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 782), w terminie 7 dni od dnia jej
otrzy mania.
Od niniejszej uchwaly przysluguje, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach
obrachunkowych, odwolanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroclawiu w
terminie 14 dni od dnia dor^czenia uchwaly.
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