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Uchwała Nr 4200/III/5/2020

III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 2 stycznia 2020r.

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na 
2020 rok Województwa Śląskiego 

 

Na podstawie art. 246 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1622 i 1649) 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)  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 
125.173.780 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2020 rok Województwa Śląskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uzasadnienie :

W uchwale Nr VI/16/3/2019 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 grudnia 2019r. 
w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2020 rok  deficyt budżetowy ustalony, jako różnica 
między dochodami a wydatkami wynosi 125.173.780 zł. 
Jako źródła pokrycia tego deficytu wskazano przychody z tytułu kredytów w kwocie 78.627.936 zł, 
wolnych środków w kwocie 36.271.000 zł oraz spłaty rat udzielonych pożyczek w kwocie 
10.274.844 zł.

Na podstawie danych wynikających ze sprawozdawczości budżetowej za 3 kwartały 
2019 roku, Skład Orzekający stwierdza, że Województwo Śląskie będzie dysponowało możliwością 
sfinansowania deficytu zakładaną w uchwale budżetowej na 2020 rok wysokością wolnych środków. 
Ze sporządzonej prognozy kwoty długu na rok 2020 i lata następne, stanowiącej element projektu 
wieloletniej prognozy finansowej wynika, że zaciągając w 2020 roku zobowiązania zwrotne 
powyższego tytułu Województwo Śląskie spełnia - przy przyjętych założeniach planistycznych - 
relację, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
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 Wobec dokonanych ustaleń, zdaniem Składu Orzekającego Województwo Śląskie ma aktualnie 
możliwość uzyskania środków finansowych ze wskazanych źródeł, w wysokości zapewniającej 
pokrycie założonego deficytu budżetu roku 2020. 

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

Teresa Jarczyk


		2020-01-02T11:20:57+0000
	[CCS] Teresa Jarczyk




