Elektronicznie podpisany przez:
Anna Elżbieta Baran
dnia 4 stycznia 2021 r.

Uchwała Nr 4200/V/3/2021
V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach
z dnia 4 stycznia 2021 r.

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na
2021 rok Miasta Orzesze

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 u c h w a l a, co następuje:

§ 1.
Wydaje się pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu w wysokości 15.875.663
zł przedstawionego w uchwale budżetowej na 2021 rok Miasta Orzesze.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie :
W uchwale Nr XXVII/312/20 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 10 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Orzesze na rok 2021 dochody ogółem uchwalono
w wysokości 128.606.681,90 zł a wydatki ogółem w wysokości 144.482.344,90 zł. Deficyt
budżetowy, ustalony jako różnica między dochodami a wydatkami, wynosi 15.875.663 zł.
Jako źródła pokrycia deficytu budżetu 2021 roku wskazano przychody z:
- sprzedaży innych papierów wartościowych – emisji obligacji w kwocie 7.220.000,00zł,
- pożyczki w wysokości 3.510.000,00zł,
- nadwyżki budżetu miasta z lat ubiegłych w kwocie 3.260.000,00zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających
z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami
wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków
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określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego
z udziałem tych środków w kwocie 1.885.663,00.
O możliwości wykupu obligacji, z których przychody będą stanowiły źródło pokrycia deficytu w
2021 r., wypowiedział się szczegółowo V Skład Orzekający w opinii Nr 4200/V/103/2020 z dnia 1
września 2020 r. - w ramach ustawowego obowiązku wydawania opinii o możliwości spłaty
zaciąganych zobowiązań – wydając opinię pozytywną.
O możliwości spłaty pożyczki, z której przychody będą stanowiły źródło pokrycia deficytu
w 2021 r., wypowiedział się szczegółowo V Skład Orzekający w opinii Nr 4200/V/87/2020
z dnia 23 czerwca 2020 r. - w ramach ustawowego obowiązku wydawania opinii o możliwości
spłaty zaciąganych zobowiązań – wydając opinię pozytywną.
Odnosząc się do możliwości pokrycia deficytu 2021 r. z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych oraz z
niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających 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, Skład Orzekający, na podstawie posiadanych dokumentów, w tym
sprawozdania Rb-NDS – sprawozdaniu o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za
okres od początku roku do 30 września 2020 r., uchwały w sprawie budżetu Miasta na 2020 r. wraz z
uchwałami zmieniającymi, stwierdza że istnieje możliwość pokrycia deficytu 2021 r. ze wskazanych
źródeł.

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak na wstępie.
Od niniejszej uchwały Burmistrzowi Miasta Orzesze 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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