
Uchwała Nr 4200/V/226/2017 

z dnia 14 grudnia 2017 roku 

V Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Katowicach 

 

w sprawie  opinii o możliwości sfinansowania deficytu w wysokości 163.320.242 zł 

przyjętego w  projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok Województwa 

Śląskiego 

  

Na podstawie art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 19 ust. 1 i 2, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7  października 

1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) V Skład 

Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Wydaje się negatywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu w wysokości 

163.320.242 zł, przedstawionego w  projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok 

Województwa Śląskiego. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

                                                       Uzasadnienie : 

 

 
  W projekcie uchwały budżetowej Województwa Śląskiego na 2018 rok, 

przedstawionym przez Zarząd Województwa Sejmikowi Województwa Śląskiego  

i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, dochody ogółem zaplanowano  

w wysokości 1.744.994.074 zł a  wydatki ogółem w wysokości 1.908.314.316 zł. Planowany 

deficyt budżetowy, ustalony jako różnica między prognozowanymi dochodami a planowanymi 

do poniesienia w roku budżetowym wydatkami, ma wynieść 163.320.242 zł. 

 

Jako źródła pokrycia tego deficytu wskazano przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów 

w wysokości 116.463.648 zł, z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na 

rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości 

43.437.594 zł oraz ze spłaty rat udzielonych pożyczek w wysokości 3.419.000 zł. 

   

Skład Orzekający ocenia jednak, że Województwo Śląskie nie będzie miało możliwości  

sfinansowania deficytu. Zastrzeżenia Składu dotyczą możliwości zaciągnięcia zobowiązań 

zwrotnych. Stwierdzono bowiem, że przedłożony wraz z projektem uchwały budżetowej, 

projekt wieloletniej prognozy finansowej nie spełnia założenia realistyczności i podjęcie przez 



 2 

organ stanowiący uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w treści zgodnej  

z przedłożonym projektem sprawi, że dokument taki nie będzie mógł służyć do wydania 

pozytywnej oceny o możliwości spłaty kredytów, które mają stanowić źródło pokrycia 

deficytu budżetu.  

 

Skład Orzekający zwraca ponadto uwagę, że jednym ze źródeł przychodów 2018 roku mają 

być wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych  

w kwocie 43.437.594 zł, przy czym stanowią one jedno ze źródeł finansowania deficytu 

budżetu. Ze sprawozdania Rb NDS za III kwartał 2017 r. wynika, że Województwo dysponuje 

wolnymi środkami w wysokości 144.463.187,70 zł, przy czym kwota 138.236.195 zł stanowi 

przychód 2017 roku. Wielkość niezaangażowanych wolnych środków stanowi więc kwotę 

6.226.992,70 zł. W ocenie Składu Orzekającego, na dzień wydania niniejszej opinii, brak jest 

podstaw by wykazywać jako źródło przychodów, służące pokryciu deficytu 2018 roku wolne 

środki w wysokości 43.437.594 zł. 

 

 

 

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak na wstępie. 

 

Od niniejszej uchwały Zarządowi Województwa Śląskiego przysługuje odwołanie do 

pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w  terminie 

14 dni od daty jej doręczenia. 

 

 

                            PRZEWODNICZĄCA 

                                                                                              V Składu Orzekającego 
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