
Uchwała Nr 4200/III/3/2019 

z dnia 7 stycznia 2019 roku 

III Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Katowicach 

 

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w  uchwale budżetowej 

na 2019 rok Miasta Gliwice 

  

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) III 

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach  u c h w a l a,  co 

następuje: 

 

§ 1. 

Wydaje się pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu w wysokości 

214.692.375,72 zł, przedstawionego w  uchwale budżetowej na 2019 rok Miasta Gliwice. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

Uzasadnienie : 

 
  W  uchwale Rady Miasta Gliwice Nr II/12/018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie 

budżetu Miasta Gliwice na 2019 rok, deficyt budżetowy, ustalony jako różnica między 

dochodami  a wydatkami wynosi 214.692.375,72 zł.  

 

Jako źródła pokrycia tego deficytu wskazano:  

– wolne środki  w kwocie 70.000.000,00 zł 

– przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 69.692.375,72 zł, 

– przychody z zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym w kwocie 75.000.000,00 zł. 

 

Ze sporządzonej prognozy kwoty długu na lata 2019-2034, stanowiącej element  wieloletniej 

prognozy finansowej wynika, że zaciągając w 2019 r. zobowiązania zwrotne  

w wysokości 144.692.375,72 zł, mające służyć do pokrycia deficytu, Miasto spełni – przy 

przyjętych założeniach planistycznych – relację, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

Możliwość dysponowania wolnymi środkami we wskazanej wyżej wysokości, Skład 

Orzekający ocenił na podstawie danych ze sprawozdawczości budżetowej za trzy kwartały 

2018 roku. Ze sprawozdania Rb NDS za III kwartał 2018 r. wynika, że Miasto dysponuje 

wolnymi środkami w wysokości 80.565.509,71 zł przy czym kwota 60.000.000 zł ma służyć 

pokryciu deficytu 2018 r. W przypadku przeznaczenia wolnych środków na pokrycie deficytu 
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2018 r. Miasto nie będzie miało możliwości pokrycia nimi deficytu 2019 r. w zakładanej 

wysokości i konieczne będzie wskazanie w tym celu innego źródła. Powyższe będzie 

podlegało weryfikacji po złożeniu bilansu z wykonania budżetu roku 2018.  

      

  Wobec dokonanych ustaleń, zdaniem Składu Orzekającego, Miasto ma aktualnie 

możliwość uzyskania środków finansowych ze wskazanych źródeł, w wysokości 

zapewniającej pokrycie założonego deficytu budżetu roku 2019.    

 

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 

          III Składu Orzekającego 
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