
Uchwala Nr 4L0O till 4212010

z dnia 29 lrwietnia 2010 roku

II Skladu Orzekaj4cego Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie: opinii o mo2liwo5ci wykupu przez Gminp i Miasto Czerwionka - Leszcryny
obligacji komunalnych na l4cznq lcwotg 12.fi)0.000 zl.

Ne. podstawie art. 13 pkt l, art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dniaT puldziemika 1992
roku o regionaln;'ch izbach obrachunkowych (Dz. U. z 200I r. Nr 55, poz. 577 z p6in. zm.)
w zwiqgku z afi. 9l ust. 2 ustawy z dnia 27 sieryrua 2009 r. roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2009 r'. Nr 157, poz. 1240) II Sklad Orzekaj4cy Regionalnej Izby Obrachunkowej
wKatowicach u c h w a I a, co nastqpuje:

$1.

Wydaje r;iq pozyfywn4 opiniE o moZliwoSci wykupu przez GminE i Miasto
Czerwionka - Le:;zczyny obligacji komunalnych na l4cznqkwotg 12.000.000 zl.

$2.

Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjEcia.

Uzasadnienie:

Opinia o rnoZliwoSci wykupu przezGminE i Miasto Czerwionka - Leszcz:yny obligacji
komunalnych wydana zostala w oparciu o przedloaone materialy, obrazujqce sytuacjp
finansow4 Gminy i Miasta w okresie obejmuj4cym emisjg i wykup obligacji (zestawienie
przeplyw6w pien iEinych, harmono gram splat zobowi4Tari oraz obj aSnienia).

Emisja obligacji komunalnych przeprowadzona zostanie w oparciu o uchwalg
Nr XLV[/555/I0 z dnia 26 marca 2010 r. Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach
w sprawie: emisj i obligacji komunalnych.
Warunki emisji cbligacji ustalone przez Radq Miejskqs4nastqpuj4ce:
1. Gmina i Miasto wyemituje 12.000 obligacji o wartoSci nominalnej 1.000 zNkazda,na

l4czn4 kwotq 1 2.000.000 zl.
Emisja obligacji nastqpi poprzez propozycjg nabycia skierowan4 do indywidualnych
adresat6w, w liczbie mniejszej niz 100 os6b.
Obligacj e bEd4 obligacj ami na okaziciela.
Obligacje nie bEd4 zabezpieczone.
Srodki uzysikane z emisji obligacji przeznaczone bgdq na:

a. splatE wczeSniej zaciryniEtych zobowiqzxi z tyrulu emisji papier6w wartoSciowych
orazzacitgniEtych po?yczek i kredy6w w kwocie 6.250.903,42 zl,

2.

4.
5 .



b- pokrycie deficytu budzetowego w kwocie 5.749.096,5g zr w tym: na budowgi remonrv dr6g i prac6w gminnych * roku iito,;;";;";r'frrr-r"h obiekt6woswiatowrch i sportolYych oraz 
-slu?qcyctr 

ochronie przeciwpiz;o*"J, na realizacjgzadah inwestycyjnych zapisanych 
-na 

rok zlrd w ,,iwi"lol"tri* programie
lnwestycyjnym Gminy i Miasta czerwionka - Leszczyny na lata 2010 - 2012,,stanowi4cym zal4cntrk do uchwaly budzetowej na 2010 rok, w tym na programyfinansowanezudzialem srodk6w, t norycnt"o*uw art.5 ust. L pkt2i 3 ustawyo finansach publicznych.

6. Obligacje zostanqlvyemitowane w seriach:
a- seria A10 - cbligacje 5 - letnie na kwotE 2.000.000 zt,
b. seria B10 -'bligacje 6 - letnie na kwotE 2.s00.000 zr,
c. seria C10 - c,bligacje 7 - letnie na kwotE 2.500.000 zl,
d. seria Dl0 - rrbligacje g - returie na kwotE 2.500.00)0 zr,
e. seria E10 -.bligacje g - letnie na kwoti2.500.000 zl.
7. Emisja obligacji nast4pi w 2010 r.
I cena emisyj.na obligacji bEdzie r6wna ich wartosci nominalnej.
9' wydatki ntriryane z przeprowadzeniem 

"*irji;;;tan4 
pokryte z dochod6w wlasnychGminy i Miasta Czerwionk a _ Leszcrvnv.

10. Wykup oblig;acji nastqpi po uplywie:

?. 5 lat od daty emisji obligacji serii A10,
b. ! |at od daty emisji obligacji serii Bl0,
:. 7 lat od daty emisji obligacji serii Cl0,
d. 8 lat od daty emisji obligacji serii Dl0,
9. 9lat od daty emisji obligacji serii El0.
I 1. obligacje zostan4 wykupione wedlug wartosci nominalnej.
12' Dopuszcza siE moZliwosi nabycia przez Emitenta obligacji dowolnej serii przedterminem wykupu w celu ich umorzenia.

opinia o mc'2liwodci wykupu obligacji wydana zostala po przeprowadzeniu arralizasytuacji finansowe; Gminy i Miast4 * *5 it u kt"orej u.turorro co nastEpuje:Plan budZetu Miasta na 2010 rok zaktrada:

dochody og6lem w kwocie 97.461.519 zl,
prrychody og6lem w kwocie 14.945.513 zi.
w tym z tytulu:
papier6w wartoScic w.vch
wolnych Srodk6w
rvydatki og6lem
rozchody og6lem
w tym zt7ttfu:
splat pozyczek i kre,dyt6w w kwocie 3.376.014 zl,
wykupu papier6w
wartoSciowych w kwocie 3.000.000 zl.

w kwocie 12.000.000 zl.
w kwocie 2.945.513 zl:,
w krvocie 106.031.01g zl.
w kwocie 6.376.014 zl.

Prognoza syruacji finansowei
2015 - 2019 sporz4dzona zostala
rocznie.

W odniesieniu c.o wydatk6w og6lem w latach 2015 _
wysokoSci w przedziale od,4,2%o ao Z.qN.

Gminy i Miasta na okres wykupu obiigacji tj. na lata
przy uwzgiqdnieniu wzrostu dochod6w og6lem o 4,9%o

2019 prognozowany jest wzrost ich



zalo^one dc poniesienia w latach 20tl-20lg wydatki biez4ce nie przewyzszaj4prognozowanych w tym czasie dochod6w-bie2qcych, a zatemspelniony zostanie vtymogz art.
?;1;:"- 

z dnta 27 sierprua2009 r. o nttunsu"r, p"uri"^y" i 1ot. rJ. z 2009r. Nr 157 poz.
w zestawieniu przeplyw6w pieniqinych zostaty uwzglEdnione splaty rat i koszty obslugipo2yczek i kredyt6w zaciagrngtych w laiach poproo"i"i, wyemitowanych obligacj i, atakzewykup obligacji, o kt6rych mowa. w. niniejszej opioii. znajduje to odzwierciedleniew planowanych rozchodach, w kt6rych ujQto. pr;;;d"j["9 a" sprary '*ty kapitaNowe (w tym

X*T&'li:acji) 
omzw planowanv"rt *vdu*uch, kt6re obejmujaoir"*i oiporr"r"g6lnych

Jak wynika 2 prognozY, w okresie wykupu obligacji bud:zetu nie obci4p4 potencjalnesplaty kwot wynilajec" z udzielonych porpczeri.

zgodnie z prctgnozL' w latach 2010- 2013 wskaznik zadlukerrra na koniec kazdego rokunie przer<roczy 
!1,?% prognozowanych^. na a*v rok dochod6w budzetowych,a wiEc miescii sip bgdzie * usiawowym 60% progu, olrestonym w art. 170 ust. 1 ustawyo finansach publicznychz dnia 30 czerwcazobs r.'(Dz. IJ. 22005 r. Nr 249 poz.2104z p6in' zm')' Pwypadaj4ce do splaty w latach 2010-2013. lqczrrc kwoty rat kredyt6wi poiryczek wraz z nale2nymi * d*y- roku odsetkami nie powinny przekroc zy(, 9,0o/oprognozowanych na dany rok dochod6w budzetowych, 

"o'oiiiu,--i" nie zostanieprzekroczony l5o,'o pr6g okreSlony w axt. 169 ust. 1 ustawy z dtia 30 czerwca 2005 r.o finansach publicznych. Przepisy te stosowane s4 do budzet6w jednostek samorz4duterytorialnego w krtach 2010 -2013 napodstawie ̂t. iztust. 2 i 7 ustawy z dnia27 sierpnia2009 r' - Przepisy wprowadzaj4ce ustawq o finansach p.rbli"rny"h (Dz. u.'N; 157 poz. l24l).z optacowanqi prognozy wynika, ii w latach zoiq -.2019 zostanie spelniona relacjaz art.243 ustawy z, dria27 sierpnta2}t}9 r o n"*rut fubficznych.

sklad zasb:zega jednak, iz niniejszl opinia wydg€ zostara w oparciu o biezqceinformacje na temat sytuacji finansowej bminyi viasta. w przypadku wyst4pienia nowychnieprzewidzianych okolicznosci' w tym niezrealizowania aocrroaow na zakiadanym poziomielub koniecznosci zaci4gnipcia nowych, nieplano;il zoboviqzart sytuacja finansowaGminy i Miasta moze ulec zmianie.

^ - Biorqc pod *wagQ pov,rylsze ustalenia, II Sklad
Obrachunkowej w Katowicach orzekl jak w g 1.

Orzekaj4cy Regionalnej lzby

PRzEwgfiPFCz4cY
II Skladu 1O,,,@kaj4cego

l l  ln\ vt\--
mgr Jdzef Stgplowski

od niniejs:rej uchwaly przysluguje odwolanie do pernego skladu KolegiumRegionalnej Izby olrachunkowej * ruto*iiach w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.


