
Uchwala Nr 4200N 17212016

z dnia 4 maja 2016 roku

V Skladu Orzekaj4cego Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie opinii o mo2liwoSci wykupu przez Gming i Miasto Czerwionka-Leszcryny
obligacji komunalnych na lqcznq kwotg 5.000.000,00 zt

Na podstawie art. 13 pkt l, d. 19 ust. I i 2 i art. 20 ust. I ustawy z dnia
7 puldziemika 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 561) w zwiqzku z art. 9l ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z p6Ln. zm.) V Sklad OrzekajEcy Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach u c h w a I a, co nastgpuje:

$1.

Wydaje sig pozytywn4 opinig o mo2liwoSci wykupu przez Gming i Miasto
Czerwionka-Leszczyny obligacji komunalnychnalqczn4 kwotg 5.000.000,00 zl.

$2.

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjgcia.

Uzasadnienie:

Opinia o mo2liwoSci wykupu obligacji przez Gming i Miasto Czerwionka-Leszczyny
zostala wydana w oparciu o materialy obrazujqce sytuacjg finansow4 Miasta w okresie
obejmuj4cym emisjg i wykup tych obligacji.

Podstaw4 emisji obligacji jest Uchwala Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
Nr XVIII/223/16 z dnia l9 lutego 2016 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych.

Zgodnie z uchwal4, Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny wyemituje 5.000 obligacji
o wartoSci nominalnej 1.000,00 zlkrtda,nalqczna kwotg 5.000.000,00 zl.

Srodki uzyskane z emisji obligacji ,oriun4 prr"rru"rone na:
l. Splatg wczeSniej zaciqgnigtych zobowi4zah z tytulu emisji papier6w

wartoSciowych (obligacji) oraz zaciqgniEtych po2yczek i kredyt6w w kwocie
3.500.000,00,

2. Pokrycie deficytu budzetowe go zwi1zanego z rcalizacjq zadan inwestycyjnych,
w tym na realizacjg przedsigwzigi ujgtych w zal4czniku do Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w kwocie
1.500.000,00 zl.



Obligacje zostanQ wyemitowane w 2016 roku w nastEpuj4cych seriach:
l. seria Al6 - obligacje 7-letnie na kwotg 1.000.000,00 zl,
2. seria B 16 - obligacje 8-letnie na kwotg 1.000.000,00 zl,
3. seria C 16 - obligacje 8-letnie na kwotg 1.000.000,00 zl,
4. seria Dl6 - obligacje 8-letnie na kwotg 1.000.000,00 zl,
5. seria El6 - obligacje 9-letnie na kwotg 1.000.000,00 zl.

Obligacje zostanq wykupione z dochod6w wlasnych lub przychod6w budZetu Gminy
i Miasta Czerwionk a-Leszczyny w nastgpuj 4cych terminach :

1. 7 lat od daty emisji obligacje serii ,{16, tj. w roku 2023,
2. 8 lat od daty emisji obligacje serii B16, Cl6, D16 tj. w roku 2024,
3. 9 lat od daty emisji obligacje serii El6, tj. w roku 2025.

Opinia o moZliwoSci wykupu obligacji zostala wydana po przeprowadzeniu analizy

sytuacji finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, w wyniku kt6rej ustalono,

co nastgpuje:
Budzet na 2016 rok (plan po zmianach) zaklada: dochody w wysokoSci

134.002.398,75 zl, wydatki w wysokoSci 136.549.757,29 zl, przychody w wysokoSci

6.366.511,04 zl (w tym z tytulu sprzeda?y papier6w wartoSciowych 5.000.000,00 zl,
z kredyt6w i polyczek 1.000.000,00 zl, tlrtulu wolnych Srodk6w 366.511,04 zl),

rozchody w kwocie 3.819.152,50 zl (wykup papier6w wartoSciowych 2.500.000,00 zl, splata
kredyt6w i po?yczek 1.319.152,50 zl).

Budzet na 2016 rok zostal zaplanowarty z vwzglgdnieniem wymogu okreSlonego

w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.
poz. 885 z po2n. zm.). Takhe w kolejnych latach przyjgto zasadg r6rvnorvazenia u,1,datk6lv

biehqcy ch do chod ami bi eZ4cymi i uzyskiwania r,adwy2ki operacyj nej .

W uchwale budzetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny okreSlono, zgodnie

z art. 212 ust. I pkt 6 ustawy o finansach publicznych, limit zobowiqzan z tytulu emisji
papier6w wartoSciowych na sfinansowanie planowanego deficytu bud2etu w kwocie

1.500.000,00 zlina splatg wczeSniej zaciqgnigtychzobowi1zari z tytulu poZyczek i kredyt6w
w kwocie 3.500.000,00 zl.

Ustalony w ten spos6b limit odpowiada kwocie obligacji bgd4cych przedmiotem

niniejszej opinii.

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach podjgla Uchwalg Nr XV/l97ll5 z dnia
17 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny. Ostatnia zmiana wieloletniej prognozy finansowej uwzglgdniona
przy wydawaniu niniejszej opinii wprowadzona zostala Zarzqdzeniem Nr 114116 Burmistrza
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia29 marca 2016 roku.

W wieloletniej prognozie finansowej zostaly uwzglgdnione splaty rat i koszty obslugi
polyczek i kredyt6w dotychczas zaci4gnigtych oraz wyemitowanych obligacji a takZe wykup
obligacji, kt6rych dotyczy niniejsza opinia. Znaj&$e to odzwierciedlenie w planowanych
rozchodach, w kt6rych ujgto przypadaj4ce do splaty raty kapitalowe (wykup obligacji) oraz w
planowanych wydatkach, kt6re obejmuj4 odsetki od poszczeg6lnych zobowiqzan Miasto nie
udzielalo porEczeh.

Zgodnie z art.243 ust. I ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
organ stanowi4cy jednostki samorz4du terytorialnego nie moZe uchwali6 budzetu, kt6rego



realizacja spowoduje, 2e w roku bud2etowym orz w kazdym roku nastgpuj4cym po roku
budzetowym, relacja lqcznej kwoty przypadai4cych w danym roku bud2etowym:

splat rat kredyt6w i poZyczekwraz z naleZnymi w danym roku odsetkami,
wykup6w papier6w wartoSciowych wraz znaleanymi odsetkami i dyskontem,
potencjalnych splat kwot wynikaj4cych zudzielonych porgczeri oraz gwarancji

do planowanych dochod6w og6lem budZetu przekroczy Sredni4 wytmetyczn1 z obiiczonych
dla poprzednich trzech lat relacji jej dochod6w bie2qcych powigkszonych o dochody ze
sprzeduly maj4tku oraz pomniejszonych o wydatki biel}ce do dochod6w og6lem budzetu.

Na podstawie przyjgtych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny danych Sklad Orzekq4cy stwierdza, iZ zar6wno w roku zaciqgnigcia,
jak i w kaldym kolejnym roku do korica oklesu wykupu opiniowanych obligacji, planowane
obci4zenie splatq dlugu w stosunku do dochod6w og6lem danego roku jest nizsze ni1
maksymalny wskaznik ustalony dla tego roku. ObciqZenie splatq dlugu w latach 2023-2025,
w kt6rych nastqpi wykup obligacji oraz bgdq ponoszone koszty ich obslugi, ksztaltowai sig
bgdzie w nastgpujqcy spos6b:

w 2023 r. wynosi6 bgdzie 2,03oh przy maksymalnym mo2liwym poziomie 3,55yo,
w 2024 r. wynosid bgdzie 2,100 przy maksymalnym mo2liwym poziomie 3,2loh,
w 2025 r. wynosid bgdzie l,34yo przy maksymalnym mo2liwym poziomie 3,lOoA.

Zgodnie z prognozE, relacja ta zostanie zachowana takile w latach 2017 - 2022, w kt6rych
Gmina bEdzie ponosii koszty obslugi wyemitowanych obligacji.

Sklad informuje r6wnoczesnie, i2 w przypadku wystqpienia nowych okolicznoSci, dot4d
nieznanych, w tym nieosi4gnigcia dodatniej r62nicy migdzy dochodami bie24cymi
a wydatkami biezacymi w planowanej wysokoSci, nieosi4gnigcia prognozowanej nadwy2ki
bud2etowej w kolejnych latach lub koniecznoSci zaci1gnigcia kolejnych, nieplanowanych
jeszcze zobowiEzan, sytuacja finansowa Miasta mohe ulec zmianie.

Biorqc pod uwagg powylsze ustalenia, V Sklad Orzekajqcy Regionalnej lzby
Obrachunkowej w Katowicach orzekl jak w $ l.

Od niniejszej uchwaly przysluguje odwolanie do pelnego skladu Kolegium
Regionalnej lzby Obrachunkowej w Katowicach w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

PRZEWODNICZ.TCA
V Skladu Orzekaj4cego
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