Uchwala Nr SO-095 U 48n l8tKol2020
Skladu Orzekaj4cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 29 kwietnia 2020 roku
w sprawie wyrahenia opinii o mo2liwo3ci sfinansowania deficytu bud2etu
Miasta Kola na 207A rok
Sklad.Orzekaj4cy Regionalnej Izby Obrachunkowej wyznaczonv Zarzqdzeniem Nr 512019
Prezesa Regionalnej Izby Obrachurrkowej w Poznaniu z dnia 4 marca 2019 roku ze zm, w osobach:
Przewodnicz4cy:
Leszek Maciejewski

Czlonkowie:

J6zef Go2dzikiewicz

Zofia Ligocka
dzialaj1c na podstawie art. 13 pkt 10 i ar1. 19 ust. 2 ustawy z dnia 07 pu2dziernika 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkolvych (tj.Dz. U. 22019 r. poz. 2137) i art.246 ust. 1 i 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z p62n. zm.), po
dokonaniu analizy uchwaly budzetowej Miasta Kola na 2020 rok, zmienionej uchwal4 Rady
Miejskiej w Kole Nr XXIIi2l3l2020 z dnia25 marca 2020 roku, przedloZonej tut. Izbie w dniu
30 marca 2020 roku wyraha:
opinig pozytywnq
o moiliwoici sJinansowonio deJicytu

Uzasadnienie
Analizuj4c mo2liwoS6 sfinansowania deficytu bud2etu w 2020 roku Sklad Orzekaj4cy ustalil,
co nastqpuje:

W uchwale bud2etowej Miasta Kola na 2020 rok (zmienionej Uchwal4 Nr XXII/21312020 z dnia 25
marca 2020 r.) zaplanowane zostaly dochody budzetu w wysokofici 109.626.411,80 zl oruz
wydatki budzetu w wysokoSci 109-767.247,04 d.
Deficyt bud2etu wynosi 140.835,24 zl. W postanowieniu $ 3 uchwaly budzetowej, jako 2r6dlo
sfinansowania deficytu budzetu, wskazano przychody z tytulu wolnych Srodk6w, o kt6rych mowa
vv art.2l7 ust, 2 pkl 6 ustawy.
W budZecie zaplanowane zostaly przychocly w wysokoSci 2.592.835,24 zl (przychody z tytulu
wolnych 5rodk6w, o kt6rych mowa w art.2l7 ust. 2 pkt 6 ustawy /$ 950/ w wysokosci 2.179.00A zl
oruz przychody jednostek samorzqdu terytorialnego z wynikaj4cych z rszliczenia Srodk6w
okre$lonych w art. 5 ust. I pkt 2 ustawy i dotacji na realizacjq programu, projektu lub zadania
finansowanego zudzialem tych Srodk6w /(i 906/ w wysokoSci 413.835,24 zl), a tak2e rozchody
z tytulu splat otrzymanych krajowych poiyczeki kredyt6w l5992lw wysokoSci2.452.000 zl.

Z analizy bilansu z wykonania bud2etu Miasta Kola" sporz4dzonego na dzieh 31 grudnia 2019 r.,
przedlo2onego przez Burmistrza Miasta Kola w formie elektronicznej w dniu 27 kwietnia 2020 roku
wynika, 2e Miasto Koto posiada wolne Srodki, o kt6rych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w
wysokoSci nie ni2szej nilzaplanowano w uchwale budzetowej na2020 rok po zniianach.
W ocenie Skladu Orzekajqcego wskazane w uchwale budzetowej irildlo sfinansowania deficytu
jest prawnie dopuszczalne i mozliwe do poryskaniazvtairy*vszy na fakt, i2 sptaty zobowiqzari wynikaj4cych
z zaciqgniEtych po2yczek i kredyt6w wraz z r:rileztym) odsetkami nie przekoczi w okresie objgtym
prognoz4 relacji, o h6rej mowa w art.243 ustalry zdnia2T sierpnia 2009 roku o finansach publicmych.
Przewodniczqcy
SWadu Orzekaiqcego
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Leszek Mac{ejewski

Pouczenie: Od niniejszej uchwaly SHudu Orzekajqcego stuzy odwolanie
w terminie 14 dni od daty.iej dorgczenia.
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