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Uchwala Nr 4l00tlV 16512009

z dnia 21 kwietnia 2009 roku

88.177.802 zN,
14.740.000 zl,

100.000 zl,
2.640.000 zl,

96.297.177 zl,

IV Skladu Orzekaj4cego Regionalnej I;zby

Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie: c,pinii o mo2liwo5ci splaty pyzez Gming i Miasto Czerwionka -Leszczyny
kredytu kr6tkoterminowego w wysoko5ci 3.000.000 zN z przeznaczeniem na
pokrycie wystgpuj4cego w ci4gu roku niedoboru budZetowego.

Na prdstawie art. 13 pkt 1, a.rt. 19 i 20 ustawy z dria 7 paldziemrka 1992 roku
o regionalny<:h izbach obrachunkolvych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z p6in. zm.)
w zwi4Tku z, art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz.U. z 2C05 r. Nr 249, poz. 2104 z p62n.nrr) IV Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izby
Obrachunkorvej wKatowicach u c hw a I a conastEpuje:

$1.

Wydaje sig porytywnq opiniq o mo2liwo5ci splaty przezGminE i Miasto Czerwionka-
Leszczyny kredytu kr6tkoterminowego w wysokoSci 3.000.000 ztr z przezrraczeniem na
pokrycie wystgpuj4cego w ci4gu roku niedoboru bud:Zetowego

s2.

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjEcia.

Uzasadnienie:

Opinil o mozliwoSci splaty kredytu kr6tkoterminowego przez Gming i Miasto
Czerwionka!,-eszcryny wydana zostala w oparciu o przedNohone materiaty obrazujqce
sytuacjg finensowq Gminy w okresie obejmuj4cym zaci4gnigcie i splatg zobovnryanra
(zestawienie przeplyw6w pienig2nych, obja5nienia).

Kredyt kr6tkotenninowy zaci4gniEty zostanie w oparciu o uchwalq Rady Miejskiej
Nr )OOil/31'l/08 z dnta 19 grudnia 2008 r. w sprawie budZetu Gminy i Miasta na 2009 rok,
w kt6rym zawarto upowa2nienie dla Burmistrza Gminy i Miasta do zaci4gania kredyt6w
ipo?yczeknzr pokrycie wystglujqcego w ci4gu roku budZetowego niedoboru budzetowego do
wysoko6ci 3.r)00.000 zl.

Opinirl o mozliwoSci splaty kredyru kr6tkoterminowego wydana zostaLa po
przeprowadzt:niu analizy sytuacji finansowej Gminy, w wyniku kt6rej ustalono co nastqpuje:

Plan t,udzeuna2}}9 rok po zmianach zaklada;



- rozcllody w kwocie
w tyrn ztyttiu:

6.620.625 zl,

splaty kredyt6w ipoiryczek 3.376.014 zl,
lvyhrpu papier6w wartoSciowych 3.000.000 zl.

Z ze:ftavnenia przeplyw6w pienig2nych wynik4 2e przypadaj4ce w biez4cym roku do
splaty raty kredyt6w i poZyczek wraz z odsetkami @ny uwzgipdnieniu wyl4czenia na
podstawie aft. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych) stanowiE Ugaa 9,6yo planowanych
dochod6w Gminy.

Planowane zadlvzerue Gminy na koniec 2009 roku wyniesie 43,5yo planowanych
dochod6w.

Kred'gt w wysokoSci 3.000.0 00 zl przeoru"ton, bEdzie na pokrycie wystpujqcego
w ci4gu rokr przejSciowego niedoboru - dlatego zgodnie z art. 82 ust. 2 o6owiaT"jq*j
ustawy o finrrnsach publicznych, musi byi splacony wtym samym roku i wobec powyZszego,
zadluherrte z tytutu tego kredytu na koniec 2bog roko nii powinno wystqpi6.

Biorqc pod _uwagE dokonane ustalenia, IV Sklad Orzekaj4cy Regionalnej Izby
.Obt-*lffio'vej w Katowicach snvierdza,2e splataprzedmiotowego t tiiyr,r zi splat4innycir
kredyt6w ip't?yczekwrazz odsetkami oraz wykup wyemitowanych papier6w wartoSciowych
nie przekroc:ty progu z art.169 ww. ustawy

Na d::ieri sporzqdzerua opinii poziom zobowirya| stanowi4cych dtug publiczny oraz
PJanoyang rplaty tych zobowiqzafr- obci4lajq budzet w stopniu dopuslzczalnq przez
obowi4puj 4ct: przepisy prawa.

Wobec powyhszego orzeczono jak w $ l.

PRZEWODNIC24CY
IV Skladu Ozekajqcego

nwp
mSr Pawfl Drzazga

Od niniejszej uchwaly przystuguje odwolanie do pelnego skladu Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w terminie 14 dni oJauty.1..1 dorgczenia.


