
Uchwała Nr 4200/V/15/2016
z dnia 18 stycznia 2016 roku

V Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 225.181.563 zł,
przedstawionego w uchwale budżetowej na 2016 rok Miasta Gliwice.

Na podstawie art. 246 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póżn. zm.) oraz art. 19 ust. 1 i 2, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
7 pażdziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113
z pożn. zm.) V Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej wKatowicach
u c h w a l a co następuje:

§1.

Wydaje sie pozytywną z zastrzeżeniem opinie o możliwości sfinansowania deficytu
w wysokości 225.18l.563 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2016 rok Miasta
Gliwice.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie :

W uchwale budżetowej na 2016 rok Rady Miasta Gliwice Nr Xll/287/2015
z dni 17 grudnia 2015 r., deficyt budżetowy, ustalony jako roznica między dochodami
a wydatkami wynosi 12.25.181.563 zł.

Jako żródła pokrycia ww. deficytu wskazano przychody pochodzące z:
- wolnych środków w kwocie 86.065.979,l9 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 32.-4l7.576,37 zł,
- zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 556.932 zł,
- zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 31.641 075,44 zł,
- zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym w kwocie 74.500.000 zł.

Ze sporządzonej prognozy kwoty długu na lata 2016-2034, stanowiącej element wieloletniej
prognozy finansowej wynika, że zaciągając kredyty i pożyczki mające służyć do pokrycia



deficytu, Miasto spełnia - przy przyjętych założeniach planistycznych - relację,
o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Skład Orzekający zwraca uwagę, że żródłem pokrycia deficytu ma być m.in.
nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 32.417.576,37 zł. Z bilansu z wykonania budżetu
sporządzonego na dzień 31 gru.dnia 2014 r. wynika, że skumulowany wynik budżetu na ten
dzień wyniósł : - l61.135,647,20 zł. Jednocześnie z pisma Prezydenta Miasta Gliwice ż dnia
14 grudnia 2015 r. wynika, że Miasto zakłada uzyskanie na koniec 2015 r. nadwyżki
budżetowej w wysokości 40.000.000 zł. O ile nadwyżka budżetowa za 2015 r. zostanie
rzeczywiście uzyskana w tej wysokości, to zdaniem Składu Orzekającego, pomniejszy ona
skumulowany wynik budżetu i Miasto nie będzie dysponowało nadwyżka budżetu
ż lat ubiegłych, z której można by sfinansować planowany deficyt budżetu.
Skład Orzekający nie kwestionuje możliwość uzyskania za 2015 r. nadwyżki budżetu,
_jednakże wobec występowania skumulowanego deficytu z lat ubiegłych, jak również
okoliczności, że Miasto posiada zaciągnięte kredyty i pożyczki, Skład ocenia że należy
nadwyżkę za 2015 r. potraktować jako wolne środki ijako takie ewentualnie wprowadzić do
budżetu 2016 r.

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak na wstępie.

Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium
Regionalnej lzby Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
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