
Uchwala Nr 4l00tilll4l'12009

z dnia 1,1 grudnia 2009 roku

II Skladu Orzekaj4cego Regionalnej lzby

Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie: opinii o prawidlowoSci dolqczonej do projektu uchwaly bud2etowej na 2010

r.ok prognozy kwoty dlugu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ze
srzczeg6lnym uwzglgdnieniem zapewnien ia przestrzegania pzepis6w ustawy
rlotycz4cych uchwalania i wykonywania bud2et6w w nastppnych latach.

Na p,rdstawie art. 172 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z p6in. zm), art. 13 pkt 2, art. 19 ust. 2 i 20 ust. I

ustawy z dlrua 7 pufudziernrka 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkorvych (t. Dz. U.

22001 r. Nr 55, poz. 577 z p6in. zm.) II Sktad Orzekajqcy Regionalnej lzby Obrachunkowej
w Katowica:h u c h w a I a co nastgpuje:

s 1".
Wydaje siE pozyt5finq opinig o prawidlowoSci zalqczonej do projektu uchwaly

budZetowej rra 2010 rok proi;nozy kwoty dlugu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ze
szczeg6lnym uwzglgdnieniem zapewnienia przestrzegania przepis6w ustawy dotvcz4cych
uchwalania i wykonywania bud:2et6w w nastglnych latach.

s2.
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjEcia.

Uzasadnienie :

Wedhrg pruedloaonej prognozy, dfug gminy wyliczony zgodnie z rozporzqdzeniem
Ministra Finzurs6w z dnra20 czerwca2006 r. w sprawie szczeg6lowego sposobu klasyfikacji
grtul6w dtuzrych zaliczanych do paristwowego dlugu publicznego, w tym do dlugu Skarbu
Paristwa (Dz.U. Nr 112, poz.758) wyniesie na koniec 2010 roku 47.072.040 zl, na co
skladajq sig zobowiqzania z tytutu:

- wyemitowanych papier6w wartoSciowych: 5.900.000 zl,

- zacitlgnigtych kredyt6w:

- zacirgnigty ch po?y czek:

36.67r.99r A,

4.500.049 zN.

Dlug gminy rvykazany na koniec 2010 roku podlegal bgdzie splacie w latach 201l-2019 roku.
Z przedloaorLej prognozy wynik4 2e w tym okresie miasto planuje zaci4gnigcie i slatq
kolejnych zoltoviqzafi w formie kredyt6w i polyczek. Zaklada siE przy tym,2e kwoty splat
rat kapitalowych wraz z odsetkami i ewentualnymi splatami z tytuNtt porgczeh nie przekroczq



dopuszczalnego progu wynosz4cego llYo dochod6w planowanych na dany rok, co jest

"gidn" 
z art.169 ustl t usiawy i aii"30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. u.

z 2005 r., Nr 2219, poz. 2104 z p6in. zm.).

Prognozowana lqczna kwota dlugu gminy na koniec roku budzetowego stanowi, wedlug

prtJdNozonych danych 4g,2yo aoinoAOw planowanych na 2010 rok, co oTrracza, iz nie

przel<racza-on1 r6wnieZ dopuszczalnego 60% progu zadlufuenia, okreslonego w art. 170

cytowanej ustawy o finansach publicznych.

Sklad Orzekajrgcy zastrzeg; 2e przy wydawaniu opinii wzigte zostaly pod uwagq regulacje

wynikaj4ce i t*. 169 i iZO .trtu*y z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publiczxtych,

natomiasi nie oceniano stanu zadluZenia gminy w oparciu o afi' 243 ustawy

z dnia27 sierpnia2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), kt6ry bqdzie

obowiq,zywa|w 2014 r.

Na podr;tawi e analizy przed\otonych danych II Sklad OrzekajqcyRegionalnej Izby

Obrachunkowej w Katowicach nie wnosi zastrzezefido prognozy dlugu gminy na koniec roku

PRZEW9DNTCZ,tCY
II Skladufofekaj4cego

V Vt'-
mgr Jdzdf Stglowski

Regionalnej Iz[y Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14
pelnego skladu Kolegium
dni od daty jej dorgczenia.


