
Uchwala Nr 4100/M12312009
z dnia 24 listop ada 2008 roku

Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie: opil'ii o prawidlowosci dol4czonej do projektu uchwaly budzetowej na 2009rok prognozy kwoty dlugu Gminy 
-i 

Miasta czerwionka -Leszczyny, zeszczegfllnym uwzgl gdnieniem zap ew nien ia przestrze gania p rzepis riw us tawydotl cz4cych uchwalania i wykonywania buizet6w w 
-nastpp'nv.h 

latach.

Na podstawie art' 172 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansachpublicznych (Dz. U' Nr 249, poz. 2104 z p52n. zm.j, art.13 pkt 2, art. rg i 21ustawy z dnia 7pafdziemika 1992 roku o regionalnych iibach obrachunkowych Qt. Dz. TJ. z 2001r. Nr 55,poz' 577 zpoin' zm.) tV Sklad orzekaj4cy Regionalnej lzby'obrich.rrrt o*.i w Katowicachuchwa la  conas tEpu je :  
- J

$1.
wydaje siQ-pozytywnq opiniE o prawidlowosci zalqczonej do projektu uchwalybudzetowej na 2009 rok prognozy kwo.ty.dlrrgu Gminy i Miasta czerwiont< a-Leszczyny, zeszczeg6lnym uwzglqdnieniem zapewnienia przes trzegarua przepis6w ustawy dotycz4cychuchwalania i wykrnywania budzet-6w w nastEpnych latach.

IV Skladu Orzekaj4cego Regionalnej lzby

$2.
Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjEcia.

Uzasadnienie :

wedlug ptzedlo2onej prognoz191"g gminy wyliczony zgodnie 
"rorpo,rrqdzeniemMinistra Finans6\' z dtua20 izewvcazooe r. ri rpru*i" szczeg6lowego sposobu klasyfikacji

frful6w dluznych 
7all27ar:ch do paristwowego diugu publicznego, w tym do dfugu SkarbuParistwa (Dz.U.lJr 112, poz.758) wyniesie na t<o-niec 2009 roku 40.222.304,22 zl, na coskladaj4 siq zobowiqzania z t7'ttilu_F"_tyto*, poiryczek i wyemitowanych papier6wwartodciowych w wysokodci 39.872.304,22 zl 

'oriz 
iobowiqzaru'a wymagalne w kwocie350.000 zl.

2017 ' Kwoty splat rat kapitalowych oraz wykupu ivyemitowanych papier6w wartosciowychwraz z odsetkami nie przekroczq dopuszczalicgo progu n.ynor"q;go lS g6 dochod6wplanowanych na dzrty rok, co jest igodne z art. lOIq ust. i ustawy z clnia 30 czerwca 2005 r.o finansach publicznych (Dz. U. Nr i49, poz. 2104 z point. zm.).
Prognozowtna lqczna kwota dlugu gminy na koniec roku budzetowego stanowi,wediug przedlolonych danych 46,0 yo aoinoAOw planowanych na 2009 rok, co oznacza, iZ



nie przekracza ona r6wnie2 dopuszczalnego 60Yo progu zadlu2enia. okreslonego w art. 170
ustawy o finansach publicznych.

Sklad Oruekaj4:y zwraca uwagQ na:
- konieczno5d podjgcia dzialnrt maj4cych na celu niedopuszczenie do wyst4pienia

zobowiazari wymagalnych na koniec 2009 roku (tj. zobowi1zal, kt6rych termin
platnoSci min4lby 31 grudnia 2009 roku) gdyL zaistnienie ich mogloby powodowai
zaplatp odsetek za zwlokg a w konsekwencji naruszenie dyscypliny finans6w
publiczr.ych;

- niekorzl'stnq strukturg wydatk6w w 2009 roku przejawiaj4c4 sig zaplanowaniem
finansov"ania czE5ci wydatk6w bieZ4cych wplywami z dochod6w maj4tkowych
(dochody bie2qce w kwocie 75.031.349,03 zl a wydatki biez4ce w wysokoSci
85.215.('82,53 A) co przy stosunkowo wysokim wskazniku zadluzeniana koniec 2009
roku (4(; oh) oraz projekcie budzetu z wystEpuj4cym deficytem - mo2e powodowai
trudno6ci w przestrzeganiu przepis6w ustawy o finansach publicznych odno$nie
uchwalaria i wykonywania budzet6w w nastEpnych latach.

PRZEWODNTC24CY
IV Skladu Orzekaj4cego

A^flNr
mgr Pawll Drzazga

Od niniejszej uchwaly
Regionalnej Izbv Obrachunkowej

przysluguje odwolanie do pelnego skladu Kolegium
w Katowicach, w terrninie 14 dni od daty jej dorpczenia.


