
Uchwala Nr 4200 N ll60l20ts
z dnia 25 listop ada 2015 roku

V Skladu Orzekaj4cego Regionalnej lzby
Obrachunkowej w Katowicach

wsprarvie opinii o mo2liwo5ci sfinansowania deficytu ry kwocie 2.980.847,50 zl,
przedstawionego w projekcie uchwaty bud2etowej na 2016 rok Gminy
i Miasta Czerwionka -Leszczyny.

Na podstawie art. 246 ust. I ustawy
(Dz. U 22013 r. poz. 885 z po1n.
7 paLdziemika 1992 r. o regionalnych
V Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izby

z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
zm.), art. 19 ust. 2 i art.20 ust. I ustawy z dnia
izbach obrachunkowych (Dz. U. 22012 r. poz.1l13)
Obrachunkowej w Katowicach uchwala co nastgpuje:

$1.

Wydaje sig porytywn4 opinig o mozliwoSci sfinansowania deficytu w kwocie
2.980.847,50 zl przedstawionego wprojekcie uchwaly budzetowej na 2016 rok Gminy
i Miasta Czerwionk a - Leszczyny.

s2.

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjgcia.

Uzasadnienie :

W projekcie uchwaly budzetowej Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny na 2016 rok,
przedstawiorym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny Radzie Miejskiej
w Czerwionce - Leszczynach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, dochody
zaplanowano w l4cznej wysokoSci 116.348.433,71 zl a wydatki og6lem w wysokoSci
119.329.281,21 zl.

Planowany deficyt budzetowy, ustalony jako r62nica migdzy prognozowanymi dochodami
a planowanymi do poniesienia w roku budzetowym wydatkami wynosi 2.980.847,50 zl.

Jako zr6dlo pokrycia tego deficytu wskazano przychody z tytulu emisji obligacji
w wysokoSci 2.500.000 zl oraz wolne Srodki w kwocie 480.847,50 zl.

Na podstawie danych wynikaj4cych z bilansu za 2014 r. oraz sprawozdawczoSci
budzetowej za 3 kwartaly 2015 roku, Sklad Orzekajqcy stwierdza, ze Gmina i Miasto bEdzie
dysponowala mo2liwoSci4 sfinansowania deficytu wysoko5ciE wolnych Srodk6w z lat
ubieglych.

Ponadto ze sporz1dzonej prognozy kwoty dlugu na lata 2016 - 2026, stanowi4cej element
projektu wieloletniej prognozy finansowej wynika, 2e emituj4c w 2016 r. obligacje
w wysokoSci 2.500.000 zl majqce sluzyi do pokrycia deficytu, Gmina i Miasto spelnia - przy





przyjgtych zaloheniach planistycznych relacjg, o kt6rej mowa w art. 243 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 22013 r. poz. 885 z poLn. zm.).

Wobec dokonanych ustaleri, zdaniem Skladu OrzekajEcego Gmina i Miasto ma aktualnie
moZliwoSi uzyskania Srodk6w finansowych ze wskazanych 2r6del, w wysokoSci
zapewniajEcej pokryci e zalolonego de fi cytu budzetu roku 20 I 6.

Bior4c pod uwagg powyzsze orzeczonojak na wstgpie.

PRZEWODNICZACA

V Skladu Orzekaj4cego

oln,P Afua.L
mgr Anna Baran

Od niniejszej uchwaly Burmistrzowi Gminy i
przysluguje odwolanie do pelnego skladu Kolegium
w Katowicach, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Miasto Czerwionka - Leszczyny
Regionalnej lzby Obrachunkowej




