
V Skladu Orzekaj4cego Regionalnej Izby

Uchwala Nr 4100 NllSZt2Lt3

z dnia 5 grudn ia 2013 roku

Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie: opinii o moiliwoSci sfinansowania
przedstawionego w projekcie uchwaty
i Miasta Czerwionka _ Leszczyny.

Na podstawie art. 246 ust. I ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansachpublicznych (Dz.lJ 22013 r. poz. 885 zp6in.'zm.), art. 19 ust. i i art.20 ust. I ustawy z dnia7 puadziemika 1992 r. o regionalnych izbach ouractrunt<owych (Dz, TJ.22012 r. poz.ll13)V Sklad otzekaj4cy Regionalnej lzby obrachunkowej wKatowicach u c h w a I aco nastgpuje:

s1.
wydaje sig pozytywn4 opinig o mo2liwo$ci sfinansowania deficytu w kwocie3'417'887 zl przedstawionego wprojektie uchwaly budzetowej na20l4 rok Gminy i MiastaCzerwionk a - Leszczyny .

$2.
Uchwala wchodzi w Lyciez dniem podjgcia.

Uzasadnienie :

W projekcie uchwaty budzetowej Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny na 2014
rok, przedstawionym Zarzqdzeniem Nr 483113 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka -
Leszczyny z dnra 14 listopada 2013 roku deficyt bud2etowy, ustuiony jako r6znica migdzy
dochodami a wydatkami, wynosi 3.417.897 zl.

Jako 2r6dla pokrycia deficytu wskazano przychody z wolnych Srodk6w jako nadwyzki
Srodk6w pienig2nych na rachunku biez4cym budzetu jednostki samorz4du terytorialnego
w kwocie 1.417.887 zl orazprzychody z obligacji komunalnych w kwocie Z.OOO.OOO zt

lnformacje zawarte w materialach dol4czonych do projektu uchwaly budzetowej na
2014 rok oraz dane ujgte w wieloletniej prognozie finansowej wskazuj4 na mo2liwoS6
uzyskania przez gming Srodk6w ze wskazanych zr6del w wysokoSci zapew*aj4cej pokrycie
zalohonego deficytu. Sflad Orzekaj4cy wskazuje jednak, ze relacji z afi. z43'ustawy
o finansach publicznych na 2015 r. jest, wg przedloaonego wftrz- z projekrem uchwaly
budzetowej projektu wieloletniej prognozy finansowej spelniona, 

- 
jednak wskaznik

planowanej splaty zobowiqzafi do dochod6w og6lem (lewa strona wzoru) wynosi 6,79yo, zas
dopuszczalny wskaZnik splaty zobowi4zan (prawa strona wzoru) Iaztaltuje sig na poziomie
nieznacznie tylko wy2szymi wynosi 6,8lyo.
W tej sytuacji Sklad Orzekaj4cy zastrzega,ze ewentualny wniosek Gminy skladany w 2014 r.
w sprawie opinii o wykupu obligacji, moZe byi zaopiniowane negatyrvnie, o ile Sklad przy

deficytu w krvocie 3.417.9g7 zl
budietowej na Z0l4 rok Gminv



jego wydawaniu uzna, 2e sytuacja finansowa_.Gminy nie zapewnia mozliwosci ich wykupulub poniesienia koszt6w obsiugi iaci4ganego dlugu.

W zwipku zpowy2szym orzeczono jak na wstgpie.

PRZEWODNICZ.{CA

V Skladu Orzekajqcego

vtn rP' ev^"'rL
mgr Anna Baran

Od niniejszej uchwaly Burmistrzowi Gminy i
przystuguje odwolanie do pelnego skladu Kolegium
w Katowicach, w terminie ll dni od daty jej dorgcienia.

Miasta Czerwionka - Leszczyny
Regionalnej lzby Obrachunkowej


