Elektronicznie podpisany przez:
Bernadeta Stanisł
awa Dziedziak
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Uchwała Nr 4200/II/54/2021
II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach
z dnia 18 lutego 2021 r.

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej Gminy
Wilamowice na 2021 rok

Na podstawie art. 246 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 10, art. 19 ust. 2 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) - II Skład
Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach:
Przewodnicząca

Bernadeta Dziedziak

Członkowie

Tadeusz Stawowczyk
Piotr Wybraniec

uchwala, co następuje:

§ 1.
Wydaje się pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego
w uchwale budżetowej Gminy Wilamowice na 2021 rok.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W uchwale Nr XXVIII/214/21 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 20 stycznia 2021 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilamowice na rok 2021 zaplanowano:
- dochody budżetu w wysokości 89.464.786,80 zł,
- wydatki budżetu w wysokości 96.750.353,80 zł.
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Deficyt budżetowy ustalony zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) jako różnica między dochodami
a wydatkami budżetu, wynosi – 7.285.567,00 zł.
Jako źródła sfinansowania planowanego deficytu budżetu w 2021 roku wskazano przychody
pochodzące z:
- pożyczki długoterminowej w kwocie 400.000 zł,
- kredytu długoterminowego w kwocie 798.000 zł,
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 6.087.567 zł.
Ponieważ jednostka samorządu terytorialnego nie posiadła przychodów z nadwyżki
budżetowej z lat ubiegłych, w dniu 27 stycznia 2021 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach wpłynęło pismo Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wilamowicach znak: Fn.
3251.2.1.2021, w którym poinformowano, że w § 3 ust. 1 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Wilamowice nastąpi zmiana w pokryciu planowanego deficytu budżetu polegająca na
zastąpieniu zapisu: „nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 6.087.567,00 zł” zapisem
„niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi
z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami
wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków
określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania
finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 6.087.567,00 zł.”
W dniu 17 lutego 2021 r. Rada Miejska w Wilamowicach podjęła uchwałę Nr XXIX/222/21
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2021, w
której skorygowała wyżej wymienione źródło finansowania deficytu budżetu.
II Skład Orzekający stwierdził, że wskazane w uchwale budżetowej po dokonanej zmianie
źródła pokrycia deficytu budżetu zostały określone zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych. Jak wynika z prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej
prognozy finansowej, Gmina posiada możliwość sfinansowania zaplanowanego deficytu
przychodami pochodzącymi ze wskazanych w uchwale budżetowej źródeł i nie spowoduje to
naruszenia zasad dotyczących uchwalania budżetów określonych w art. 242 - 244 powołanej ustawy
o finansach publicznych.
Skład zastrzega, że w przypadku wystąpienia nowych okoliczności nieznanych tut. Izbie
przy wydawaniu niniejszej opinii, w tym niezrealizowania dochodów 2020 roku w zaplanowanej
wysokości, sytuacja finansowa Gminy może ulec zmianie i tym samym jej możliwości w zakresie
finansowania planowanego deficytu budżetu 2021 roku.
Zgodnie z art. 246 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
niniejsza opinia winna zostać opublikowana w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania od Regionalnej
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Izby
Obrachunkowej
w Katowicach
na
zasadach
określonych
w ustawie
6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176).

z dnia

W związku z powyższym orzeczono - jak w sentencji uchwały.
Od niniejszej opinii przysługuje odwolanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Przewodnicząca
II Składu Orzekającego
Członek Kolegium
Bernadeta Dziedziak
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