
II Skladu Orzekaj4cego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie: opinii o prawidlowo6ci planowanej kwoty dlugu Gminy i Miasta
czerwionka-Leszczyny, wynikai4cej z planowanych i zaci4gnipfych
zobowiazafi,.

Na podstawie art. 230 ust. 4 ustawy z dma 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. 22009 r. Nr 157, poz. 1240 z p6in nn.), art. 19 ust. 2 i Nt.20 ust. 1
ustawy z dnia 7 puhdziemika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz. U.
22001r. Nr 55, poz.577 zp62n. zm.), II Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izby dbrachunkowej
w Katowicach u c h w a I a co nastEpuje:

$L.

Wydaje siQ pozyfywn4 opinig o prawidlowoSci planowanej kwoty dfugu Gminy
i h{iasta Czenvionka-Leszczyny, 'qnil<aj4cej z planowanych i zaci4griigiycir zobolt4zan.

$2.

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjgcia.

Uzasadnienie:

Na podstawie przyjgtej przez Radg Miejsk4 w Czerwionce-Leszczynach uchwaly
Nr IV/38/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz uchwaly Nr IV/39l10 z drua 30 grudnia 2010 r.
w sprawie budzetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 20II,II Sklad Orzekajqcy
ustalii, co nastgpuje:

1. Na lata 2011-2013 objqte wielolebri4 prognoze finansow4 zgodnie z art. l2I ust. 8 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzaj4ce ustawg o finansach publicznych (Dz. U.
z 2009 r. Nr 157, poz. l24l) majq zastosowanie zasady okreslone w art. 169-17l ustawy
z dnta 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. IJ. z 2005 r. Nr 249, poz, 2104
zp6in. zm.).

Zptzedlohonych dokument6w wynika, 2e w latach 2011-2013 zachowarty zostanie wym6g
okreSlony w art. 169 i art. 170 ustawy z dria3} czerwca2005 roku o finansach pubiicznych. 
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Uchwala Nr 4100 fiI123 /2011
z dnia 10 lutego 2011roku



2. PrawidlowoS6 planowanej kwoty dlugu na lata 2014-2019 Sklad Orzekaj4cy ocenil
w oparciu o wymogi wynikaj4ce z art. 243 i art. 244 ustawy z dnia 27 sierpna 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z p6in. zm.), kl6re zacz.n4
obowi4Tywa6 od 2014 roku.

Pruedloilona wieloletnia prognoza finansowa opracowana zostala z uwzglqdnieniem relacji
okreSionej w an. 243 ww. ustawy.

Na podstawie anahzy przedlohonych danych II Sklad Oruekaj4cy nie wnosi zastrzeaeh
do prawidiowoSci planowanej kwoty dtugu wynikaj4cej z planowanych oraz zacirytnEtych
zobowiegan i orzekt jak- na wstgpie.
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Od niniejszej uchwaty przysluguje odwolanie do peinego skladu Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.


