
Uchwala Nr 4200 N lt8,l2Dts

z dnia 22 stycznia 2015 roku

V Skladu Orzekaj4cego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie: opinii o prawidlowoSci planowanej kwoty dlugu Gminy i Miasta Czerwionka
- Leszczyny, wynikaj qcej z planowanych i zaci4gnigfych zobowi4zair.

Na podstawie art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych(Dz.U.z2013r.poz.885zpo2n.zm.),art.l9ust.2iart.20ust. l ustawy zdnia
7 pa2dziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z2Ol2 r. poz. l113
z poLn. zm.) V Sklad Orzekajqcy Regionalnej lzby Obrachunkowej w Katowicach
uchwala conastgpuje:

$1.

Wydaje sig pozytywnq opinig o prawidlowoSci planowanej kwoty dlugu Gminy
i Miasta Czerwionk a - Leszczyny, wynikaj qcej z planowanych i zaciq,gnigtych zobowi4zai.

$2.

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjgcia.

Uzasadnienie:

Na podstawie przyjEtej przez Radg Miejsk4 w Czerwionce - Leszczynach Uchwaly Nr
III/30/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
i Miasta Czerwionka - Leszczynaclt oraz Uchrvaly Budzetowej Nr llll29l14 z dnia 18 grudnia
2014 r., V Sklad Orzekajqcy ustalil, co nastgpr.rje:

Planowana na koniec 2015 roku kwota dlugu wynosi 34.917.188,89 zl. Zgodnie
z przedlolonq prognozq dlug Gminy ma zostai splacony do konca 2024 roku.

Przedlo2ona prognoza kwoty dlugu obejmuje okres, na kt6ry zaciqgnigto i planuje sig
zaciqgnqc zobowiqzania finansowe, co jest zgodne z arl. 227 ust. 2 ustawy o finansach
publicznych.

Prawidloworii planowanej kwoty diugu na lata 2015 - 2024 Sklad Orzekajqcy ocenil r6wnie2
pod kqtern relac.f i z art. 243 ustau,y z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych



(Dz- lJ. z 2013 r. poz. 885 z pofun. zm.), kt6ry stanowi, i2 organ stanowi4cy jednostki

samorz4du terytorialnego nie mo2e uchwalii budZetu, kt6rego realizacja spowoduje,

ze dopuszczalny wskaznik splaty zadluaenia przelcoczy Sredniq arytmelycznE z lrzech

ostatnich lat wskaZnika nadwyzki operacyjnej liczonej z uwzglEdnieniem dochod6w ze

sprzedaly maj4tku. Warunek, o kt6rym mowa powyzej, dotyczy nie tylko danego roku

budzetowego ale r6wniez kaadego roku nastgpuj4cego po roku budzetowym.

Z przeprowadzonej analizy wynika, 2e przedlozona prognoza kwoty dlugu opracowana

zostala przy spelnieniu relacji z art.243 ustawy o finansach publicznych, stanowiqcej

o mo2liwoSci splaty zobowi1zah zaliczanych do dlugu publicznego w poszczegolnych latach

objgtych prognozq.
W ocenie Skladu Orzekajqcego opiniowana prognoza kwoty dlugu spelnia wymogi

ustawowe, w zwi4zku z czym orzeczonojak w sentencji.

PRZEWODNICZ,4CA
V Skladu Orzekajqcego

dn44/2 &vrcrn
mgr Anna Baran

Od niniejszej uchwaly przysluguje odwolanie do pelnego skladu Kolegium

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
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