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Uchwała Nr 4200/V/197/2019
V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach
z dnia 12 grudnia 2019 r.

w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Świętochłowice projekcie uchwały
budżetowej na 2020 rok wraz z uzasadnieniem

Na podstawie art. 13 pkt 3, art. 19 ust. 1 i 2, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o
regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) V Skład Orzekający Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwala, co następuje:

§ 1.
Wydaje się negatywną opinię o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Świętochłowice
projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
V Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, dokonał analizy
przedłożonego przez Prezydenta Miasta Świętochłowice projektu uchwały budżetowej na 2020 rok
wraz z uzasadnieniem. Projekt uchwały budżetowej na 2019 rok opracowany został na podstawie
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z
późn. zm.).
Skład Orzekający ustalił, co następuje:
W projekcie budżetu zaplanowano:
- dochody budżetu w wysokości 273.047.059zł, w tym dochody bieżące w kwocie 261.103.715 zł,
- wydatki budżetu w wysokości 267.320.427 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 255.245.411 zł.
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Planowana nadwyżka ma wynieść 5.726.632 zł i ma zostać przeznaczona na spłatę zobowiązań
zaciągniętych w latach ubiegłych.

Stosownie do postanowień art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
w związku z art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz
niektórych innych ustaw, na 2020 r., organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może
uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz
w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających
w danym roku budżetowym:
1) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, wraz
z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań, o których mowa
w art. 89 ust. 1 i art. 90, w tym odsetkami od kredytów i pożyczek,
2)wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art.
90 wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań wynikających z
papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90, w tym odsetkami i
dyskontem od tych papierów,
3) spłat rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2,
innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem rat zobowiązań określonych w art. 91 ust. 3 pkt 1,
wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań zaliczanych do
tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1,
4) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji
do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej
z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze
sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do odchodów bieżących budżetu.
Z przedłożonego wraz z projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice
na 2020 rok, projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice
na lata 2020-2030, wynika, że Miasto spełnia tą relację bowiem planowany wskaźnik spłat
zobowiązań wynosi 5,28% zaś wskaźnik dopuszczalny 5,62%.
Skład Orzekający po analizie przedłożonych dokumentów doszedł do odmiennego stanowiska w
kwestii spełniania przez Miasto relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Stwierdzono
bowiem, że do wyliczenia planowanego wskaźnika spłaty zobowiązań Miasto nie uwzględniło spłat
rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż
określone w pkt 1. W opinii Składu Orzekającego takimi zobowiązaniami są odroczone w 2019 r.
płatności których termin zapłaty przypada w 2020 r. i latach kolejnych. Po doliczeniu kwoty
zobowiązań odroczonych w 2019 r., które będą obciążały budżet 2020 r., tj. kwoty 9.977.576,47 zł
Skład Orzekający ustalił, że w 2020 r. relacja z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych jest
niespełniona, bowiem relacja łącznej kwoty spłat, przypadających w 2020 r. (lewa strona wzoru)
wynosi 10,86% wobec dopuszczalnego wskaźnika (prawa strona) wynoszącego 5,62%.
Konsekwencją powyższego jest niemożność uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2020
r.
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Skład Orzekający wskazuje ponadto, że w budżecie Miasta w planowanych wydatkach nie powinien
się znaleźć rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który jest
właściwy dla budżetu państwa.
Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, projekt uchwały budżetowej Miasta Świętochłowice na 2019
rok zaopiniowano jak w sentencji uchwały.

Od niniejszej uchwały Prezydentowi Miasta Świętochłowice przysługuje odwołanie do pełnego
składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w terminie 14 dni od daty
doręczenia.

Przewodniczący V Składu Orzekającego
Anna Baran

Id: 8BCA0941-D4EA-48CD-9D84-B9C827DFBF6D

