
Uchwala Nr 4100/V/153/2013

z dnia 5 grudnia2013 roku

V Sldadu Orzekajqcego Regionalnej lzby

Obrach unkowc.i w Katowicach

w sprarvie: opini i  o przedlo2onym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerrvionka
- Leszczyny projekcie uchu,aly rv sprau,ie n,ieloletniej prognozy f inansorvej.

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierprria 2009 r. roku o f inansach pLrbl iczrrych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z pozn. zrn.) oraz art. l3 pkt 12. art. l9 ust. 2 i  art.20 trst. I  ustawy
z dniaT paLdziemika 1992 roku o regionalnych izbach obrachr"rnkowych (Dz. U.22012 r.
poz. I 1 l3) V Sktad Orzekajqcy Regionalne.i lzby Obrachunkowe.i w Katowicacl.r
u  c  h w a I  a  conastEpuje:

$r.
Wydaje sig pozyfyrvn4 opinig o przedlozot'tym przez Burmistrza Gminy i Miasta

Czerwionka - Leszczyny projekcie uchwaly w sprawie wieloletniej pfognozy fir-ransowej.

Ucliwala

$2.

w zvcie z dniem pod.igcia.

Uzasadnicnie:

V Sktad Olzekaj4cy Regionalne.i lzby ObrachLrr,korve.j w Katowicach, po dokonanir-r
analizy przedlozonego przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszcz5,n 1, pro.jektr-r
uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, stwierdza co nastgpu.ie:
- projekt opracowany zostal w forrnie przyszlej uchwaly' Rady Miejskiej w Czerwionce
Leszczynach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowe.i Gminy i Miasta Czerwionka
Leszczyny,
- okres objgty wieloletni4 prognoz4 finansowq oraz okres. na ktory sporzqdzono prognozg
kwoty dlugu jest zgodny z wymoganri okreSlonynri w afi'227 ustaw'y o firransaclr

- na lata objgte prognoz.l zaplanowano m. in.: dochodv i wydatki bieZqce. dochodf i  w1'datki
nra.jqtkowe, wynik bud2etr"r. sposob sflnansou,ania deficyttr. przeznaczerie nadrvr,2ki.
przychody i rozchody budzetr.r.  oraz l imit l ,  q'v6latl iew na planowane i real izowane
przedsigwziEcia - zgodrrie z postanowierriartt i  za\\/artynri w art. 226 Lrst. I  ustawl, o f inansaclr
publicznycli,
- dochody i wydatki biez4ce na lata objgte prognozq ustalone zostall'prz1, zachowaniu relac.li.
o kt6rej mowa w art. 242 ustawy o finansach pr,rblicznych.



- \\;artoSci prz)'iEte w pro.iekcie rvieloletnie.j prognozie flnansowej i w projekcie bld2etu na
2014 r. sq ze sobq zgodne w zakresie wyrriku bud2etr.r i  zl iEzanycl-r z nim-kwot przychodow
i rozchod6w.

Sklad Orzekajqcy wskazuje, 2e przyjqta do wieloletniej prognozy finansowej na rok 20i5 r.
kwota dochodow ze sprzedaZy ma.iqtku w wysokoSci 6.000.000 zl budzi w4tpl iwoSci co do
nro2liwoSci Jej trzyskania. ma.i4c zwlaszcza na uwadze kwoty dochodow z tego tytulu
uzyskiwane w latach poprzedrrich. Sk' lacl Orzeka.jqcl, zwraca uwagq, 2e rv latach poprzednich
gnr ina pozyskala z  rego 2roda nasrgpr , r jqce kwoty:  20 l l  r .  -  3 .997.147,60 z l ,2012 r .  _
4'192.428.32 zl. Ponadto na 2013 r. Cmina planuje do uzyskania z rego 2rodla kwotg
4'283.019.60 zl^ zaS w 2014 r. - 4.330.000 zl. Zaplanowanie na 2015 r. kw-oty w wysokoSci
6.000.000 zl oznacza ponad 40oh wzrost clochodow z tego tytlllLr u, stosunku do kwot
rrzyskiwanych ( i  planowanvch) w latach poprzec|r ich. W objaSnierriach przyjEtych wartoSci
brak wytlr,r'raczenia clla tak 'aglego wzrostLr te.j r,vielkosci.
Sklad Orzeka.l4cy zwraca r6rvnie2 uw'agg, 2e relacja z at't. 243 ustawy o finansach
publicznych na 2015 r. jest \vg przedloZonego projektu spelniona, .iednak wskaznik
planowanej splaty zobowi4zari do dochoclow og6lenr (lewa strona wzoru) wynosi 6,79y0, zas
dopuszczalny wskaznik spiaty zobowiqzari (prarva strona wzoru) ksztaliuje-sig na pozion-rie
rr ieznacznie tylko wyzszym i wynosi 6,810h. Sklad o..,r iu, Le irt t '  eweltualnym
niekorzystnym uksztaltowaniu sig w latach 2013 i2014 wielkoSci niaj4cych wplyw na
wskaznik w 2015 r. spelnienie tej rerac.ii w 20l j r. moze byi zagrozone.
W tej sytuacji Sklad Orzekaj4cy zastrzega. ze ewentualne wnioski Gmi'y sklada'e w 2014 r.
w sprawie opinii o nrozliwoSci splaty kredyt6w i polyczek lub wykupu obligacji, mog4 byc
zaopirriowane negatywnie, o ile Sklad przy ich wydawaniu uzna. 2e sytriacja finansowa
Gminy nie zapewnia moZliwoSci ich splaty (wykupu).
Sklad Orzekajqcy wskazuje rownie2. 2e pod.jeta przez Rardg Miejskq Uchwala w sprawie
wieloletnie.i progrrozy finansow'e.i bEcizie przednriotenr badania przez Kolegium lzby
a niniejsza pozyty\ rlta opirria nie w1'klucza wszczgcia postgpowania naclzo rczego stosunku clo
Uchwaly i  podjgcia rozstrzvgnigcia w trybie nadzoru.

Biorqc pod uwagg powyZsze ustalenia. Sklad Orzekaj4cy przedstawiony projekt
Lrchwaly w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zaopiniowal jak w sentencji.

PRZEWODNICZACA

V Skladu Orzekaj4cego

,jr^^n- fu"'q,,
mgr Anna Baran

Od ninie.lszej urclrwaly Burmistrzou'i Grrriny i
przysluguie odwoianie do pelnego skladr"r KolegiLrm
w Katowicach,  w termin ie l4  dn i  od daty  dorgczenia.

Miasta Czerwionka - Leszczvr-rv
Regionalnej lzby Obrachunkowei


