Elektronicznie podpisany przez:
Anna Elżbieta Baran
dnia 13 stycznia 2020 r.

Uchwała Nr 4200/V/11/2020
V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach
z dnia 13 stycznia 2020r.

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na
2020 rok Miasta Będzina

Na podstawie art. 246 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.
U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 2, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992
r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) V Skład Orzekający
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwala, co następuje:

§ 1.
Wydaje się pozytywną z uwagą opinię o możliwości sfinansowania deficytu
w wysokości 7.181.212 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2020 rok Miasta Będzina

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie :
W uchwale Nr XVIII/127/2019 Rady Miejskiej Będzina z dnia 12 grudnia 2019 r.
w sprawie budżetu Miasta Będzina na 2020 rok, deficyt budżetowy, ustalony jako różnica między
dochodami a wydatkami, wynosi 7.181.212 zł.
Jako źródło pokrycia tego deficytu wskazano przychód pochodzący z zaciągniętego kredytu.
Ze sporządzonej prognozy kwoty długu na rok 2020 i lata następne, stanowiącej element wieloletniej
prognozy finansowej wynika, że zaciągając w 2020 r. kredyt w wysokości 14.500.000 zł, (z czego
kwota 7.181.212 zł ma służyć pokryciu deficytu) Miasto spełnia - przy przyjętych założeniach
planistycznych
relację,
o
której
mowa
w
art.
243
ustawy
z
dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).
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Skład Orzekający zauważa jednak, że przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej kwoty dochodów
bieżących i wydatków bieżących w latach 2020 – 2030 nie zostały przyjęte
w oparciu o wskaźniki wynikające z wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń
makroekonomicznych dla sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu
terytorialnego a ich przyjęcie w oparciu o wskaźnik inflacji negatywnie wpłynie na kształtowanie się
relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach kolejnych. Mając to na względzie opinia o
możliwości spłaty kredytu będzie wydana z uwzględnieniem sytuacji finansowej Miasta na dzień jej
wydania.

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak na wstępie.
Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

PRZEWODNICZĄCA
V Składu Orzekającego
Anna Baran
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