
Uchwała Nr 4200/III/35/2019 

z dnia 23 stycznia 2019 roku 

III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Katowicach 

 

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w wysokości 1.279.001,79 zł 

przyjętego w  uchwale budżetowej na 2019 rok Miasta Czeladź 

  

Na podstawie art. 246 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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 2016 r. poz. 561  

z późn. zm.) III Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach  uchwala,  

co następuje: 

 

§ 1. 

Wydaje się pozytywną z uwagą opinię o możliwości sfinansowania deficytu  

w wysokości 1.279.001,79 zł, przedstawionego w  uchwale budżetowej na 2019 rok Miasta 

Czeladź. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

Uzasadnienie : 

 
  W  uchwale Rady Miejskiej w Czeladzi Nr IV/30/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r.  

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Czeladź na rok 2019, deficyt budżetowy, ustalony jako 

różnica między dochodami a wydatkami, wynosi 1.279.001,79 zł.  

 

 Jako źródło pokrycia tego deficytu wskazano przychody pochodzące z emisji 

obligacji. Wskazane źródło pokrycia deficytu budżetowego jest zgodne z art. 217 ust. 2 pkt 1 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

 

 W budżecie Miasta na 2019 r. zaplanowano przychody budżetu pochodzące z emisji 

obligacji w wysokości 5.000.000 zł. Przychody te zostaną przeznaczone na:  

 pokrycie planowanego deficytu budżetowego  - 1.279.001,79 zł, 

 spłaty kredytów - 3.184.998,21 zł,  

 spłaty pożyczek - 136.000,00 zł, 

 wykup obligacji - 400.000 zł. 

 

  Zgodnie z przedłożoną uchwałą Nr IV/31/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2019-2035 - w latach Prognozy 

2019-2022 planuje się budżety deficytowe oraz wzrost zadłużenia Miasta do kwoty 
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47.350.056 zł. Jako źródło spłaty zadłużenia Miasta w latach 2019-2022, a także pokrycia 

deficytów budżetowych zaplanowano przychody z tytułu emisji obligacji. W 2019 r. – planuje 

się wyemitować obligacje w wysokości 5.000.000 zł, w 2020 r. - w wysokości 10.000.000 zł, 

w 2021 roku - w wysokości 5.000.000,00 zł, w roku 2022 r. - w wysokości 5.000.000,00 zł. 

Łącznie na lata 2019-2022 zaplanowano emisję obligacji na kwotę 25.000.000 zł. W budżecie 

Miasta Czeladź na 2019 rok nie przewiduje się osiągnięcia nadwyżki operacyjnej (dodatniej 

różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi), co jest prawnie dopuszczalne, 

jednakże nie wskazane w sytuacji konieczności spłaty istniejącego zadłużenia Miasta. 

 

  Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Czeladź na lata 2019-2035 wskazuje, że 

spadek zadłużenia Miasta będzie następował począwszy od 2023 r. Źródłem spłaty zadłużenia 

od 2023 r. będą nadwyżki budżetowe, które planowane do osiągania w znacznych 

wysokościach, np. w 2023 r. – 3.249.992 zł, w 2027 r. – 5.349.992 zł, w 2029 r. –                

6.050.104 zł.  

Uwzględniając planowane na lata 2019-2022 zwiększenie poziomu zadłużenia Miasta, 

wskazuje się na potrzebę zachowana realności nadwyżek budżetowych planowanych do 

osiągania od 2023 r., gdyż począwszy od tego roku nadwyżki te są planowane jako źródło 

pokrycia spłaty zadłużenia.   

      

  Wobec dokonanych ustaleń, zdaniem Składu Orzekającego, Miasto aktualnie posiada 

możliwość uzyskania środków finansowych ze wskazanego źródła, w wysokości 

zapewniającej pokrycie założonego deficytu budżetu roku 2019. Jednakże biorąc pod uwagę 

przedłożoną Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Czeladź na lata 2019-2035, Skład 

Orzekający orzekł jak w sentencji.     

 

Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w  terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

 

 

           

          PRZEWODNICZĄCA 

          III Składu Orzekającego 
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