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II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w katowicach
z dnia 4 grudnia 2019 r.

w sprawie: opinii o możliwościsfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwaĘ
budżetowej Gminy Czechowice-Dziedzice na 2020 rok

podstawie art.246 ust. 1 ustawy z dnia ż7 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz,IJz20I9r.poz.869zpóżn.zm.)orazart.13 pkt10, art.19 ust.2iart.20 ust, lustawyzdnia
7 pńdziemika 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U.z2019 r. poz.2137) -II
§kład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach:

Na

P rzew o

dnicząca:. Bemadęta Dziędziak

Członkowie: TadeuszStawowczyk
Piotr Wybraniec

uchwalao co następuje:

§1.

Wydaje się poryĘwną opinię o możliwościsfinansowania deficytu
w projekcie uchwĄ budzetowej Gminy Czechowice-Dziedzice na 2020 rok.

przedstawionego

§2.
Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

uzasadnienie
W projekcie uchwĄ budzetowej Gminy Czechowicę-Dziędzice na 2020 rok, przedłożonym
w Regionalnej Izbię Obrachunkowej w Katowicach, przęz Burmistrza Czechowic,Dziedzic
zaplanowano:
- dochody w wysokości 230.595.384,98 zło
- wydatki w
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wysokości 246.835.231,78 zl,
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Deficyt budzetowy - ustalony na podstawię art.2I7 ust. 1 ustawy z dnia27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz.U.z20l9r. poz.869 zpóźn. zm.) - jako różnica między dochodami
a

wydatkami budzetu, wynosi

-

16,239,846,80 zł.

Jako źrodłosfinansowania,zap|anowanego deficytu, zgodnie z art,2l7 ust. 2 tej ustawy,
wskazano kredyt w kwocie 16.239.846,80 zł,
Informacje zawarte wprojekcie uchwały budZetowej na2020 rok oraz dane ujęte wwieloletniej
prognozie finansowej wskazują na możliwośćuzyskania przezjednostkę samorządu terytorialnego

środków zę wskazanego źródła. w wysokościzapewniającej sfinansowanie założonęgo deficytu
budZetu jednostki samorządu terytorialnego.

W zrviązku zpowyższym - orzeczono jak na wstępie.
Stosownie do przepisu art.

ż46 ust.2 ustawy zdnia 27 sietpnia 2009roku ofinansach

publicznych, niniejsza opinia powinna zostać opublikowana przez jednostkę samorządu
terytorialnego w terminie 7 dni od daty jej otrzymania od Regionalnej Izby Obrachunkowej
wKatowicach na zasadach określonych wustawie zdnia 6września 2001 roku o dostępie
do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).

Od niniejszej uchwaĘ przysfuguje odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

PRZEWODNICZĄCA
II Składu Orzekającego
Członek Kolegium
Bernadeta Dziedziak
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