
Uchwala Nr 4100N 15712012

z dnia 6 sierpnia 2012 roku

V Skladu Orzekajqcego Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie: opinii o mo2liwoSci wykup\ przez Gming i Miasto Czerwionka-Leszczyny
obligacji na l4cznq lrwotg 7.000.000 zl.

Na podstawie art. 13 pkt l, art. 19 ust. I i 2 i art. 20 ust. I ustawy z dnia
7 patldziemika 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkolvych (Dz. U. z 2001r. Nr 55,
poz. 577 z p6in. zm.) w zwrqzku z art. 9l ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z p6in. zm.) V Sklad Orzekajqcy
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach u c h w a I a, co nastEpujel, .

s1.
Wydaje siQ pozyfywn4 opinig o moZliwoSci wykupu przez Gming i Miasto

Czerwionka- Leszcryny obli gacj i na l4czn4 kwotE 7. 00 0. 0 0 0 zl.

$2.

Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjqcia.

Uzasadnienie:

Opinia o mozliwoSci wykupu prz-ez GminE i Miasto Czerwionka-Leszczyny obligacji
zostaNa wydana w oparciu o materialy obrazuj4ce sytuacjq finansowq Gminy w okesie
obejmujqcym emisjE i wykup obligacji.

Emisja obligacji w wysokoSci 7.000.000 zt nasta6ri w oparciu o uchwalg Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszcrynach Nr )OflII/248112 z dnra 29 czn*vca 2012 roku
w sprawie emisji obligacji komunalnych.

Warunki emisj i obligacj i ustalone przez Radq Miej sk4 s4 nastqpuj 4ce :
l.,Gmina,i Miasto Czerwionka-Leszc4ny wyemituje 7.000 obligacji,o wartoSci

nominalnej I .000 zl kaida" na l4czn4 kwotq 7.000.0 00 zl.
2. Emisja-obligacji nast4pi poprzez proporycjg nabycia skierowan4 do indpvidualnych

adresat6w, w liczbie mniejszej ni2 100 os6b.
3. Obligacje bgdqobligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie bgd4posiadaty formy dokumentu -''' - 

'.'

5. Obligacje nie bgd4zabezpieczone 
' : .

6. Obligacje:zostan4wyemitowane w 2012 roku w nastEpuj4cych seriach' :

a. Seria Al2 - obligacje 8lefirie na kwotq 1.000.000 zl,
b. Seria Bl2 - obligacje 8letnie na kwotq l-000'000 zl'
c. Seria C12 - obligacje 8-letnie na kwotq 1.000.000 zl' :

d. Seria Dl2 - obligacje 8-letnie na kwotE 1.000.000 zl, ,
e. Seria 812 - obligacje 9-letnie na kwotE 1.000.000 zl'



f. Seria Fl2 - obligacje gletnie na kwotg 1.000.000 zl,
g. Seria Gl2 _ obligacje gJetnie na kwoti 1.000.000 zl.

7. cena emisyjnajednej obrigacji bEdzie r6wna *urtos"i nominalnej.
8' wydatki ztndqzane z przeprowadieniem emisji 

"ort*e 
pokryte z dochod6w wlasnych

^ ,G*lll i Miasta Czerwionka-Leszcryny.
9. srodki uzyskane z emisji obligacji prri^u".one zostan4na:

a. splat: wczesniej zaciqgli^e!,ch zobowiqpari z tyrutu zaci4gmgtych poiryczeki kredyt6w w kwocie 4.000.000 zl,
b' Pokrycie deficytu budZetowe go z'wrqzanego z realizacjqzadairinwestycyjnych

w kwocie 3.000.000 zl.
10. Wykup obligacji nastqpi po uplywie:

a. 8 lat od dary emisji obligacji serii Al2, Bl2, Cl2 iDl2,
b. 9 lat od daty emisji obligacji serii El2, Ft2i Gt2.

I l. obligacje zostan4wykupione wedrug wartosci nominalnej
12' Dopuszcza sip mo2liwoSi nabycia przez Emitenta obligacji dowolnej serii przed

terminem wykupu w celu ich umorzenia.

opinia o mo2fiwoSci wykupu obligacji-zostala wydana po przeprowadzeniu analizysytuacji. finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-LeszcSy, wktorei wyniku ustalono, conastgpuje:
Budzet na20l2 rok (plan po zmianach) zaklada:
dochody og6lem
prrychody og6lem
w tym z tJrtulu:

w kwocie 108.922.220 zl,
w kwocie 15.284.233 zl,

wnioskowanych papier6w wartosciowych w kwocie 7.000.000 zl,
wydatki ogdlem w kwocie 11g.6g7.654 zl,

- rozchody og6lem w kvrocie S.Slg.799 zL

Bud:Zet na 2012 rok zostal zaplanowany z uwzglEdnieniem wymogu okreSlonego
wart. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansich publicznych @2. U. Nr 157
poz.1240 zp6in. zm.).

. PodstawQ prognozowania wieloletniego w Gminie i Mie6cie Czerwionk a-Lesz*ryny
i_e_sl ughwala Rady Miejskiej Nr XVI/168/ll z dnia 16 grudnia 20ll roku w rp**i"
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czlrwionka-Lesz*ryny wnz zn
znianami. Wielolefrria prognoza finansowa zostala sporz4dzona na lata 20i2 - 2015,
natomiast prognoza kwoty dtugu bgdqca jej czgsciQ obejmuje lata 2ol2 - 2o2l .

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy i Miasta znstaly uwzglgdnione splaty rat
i-koszty obslugi dotychczas zaciqgrrrgtych zobowiqzafi, a takze *yt"p obligacji,-h6rych
dotlczy niniejsza opinil Znajduje to odzwierciedlenie w planowanych- rozchodach,
w kt6rych ujgto ptzypadai[ce do splaty raty kapitalowe I *yf.up obligacji oraz
w planowanych wydatkach, kt6re obejmujq odsetki od poszczeg6lnych zoAowt4n.

Zgodnie z przedstawion4 wieloletniq prognoz4 finansowq w latach 2012 - 2013
wskaznik zadluzenia na koniec kazdego roku nie przekroczy 3S,igN prognozowanych na
dany rok dochod6w budzetowych, a wiEc miesci siq w ustawowym 60% pigtt, okreilonym
wart. 170 ustawy z dnra 30 czerwca 2005 r. ofinansach publicznych-COr. U. Nr j+g
poz.2l04 zp6in. zm.), w zwiezku zart. l2l ust. 8 ustawy z dnia-27 sierpnia2009 r. -
Przepisy wprowadzaj4ce ustawE o finansach publicznych (Dz. U. Nr lS7 poz. l}4l
zfi in.nn}

Prcypadajqce do splaty w latach 2012 - 2013 lqcz-rte kwoty rat zobowi qz.afr oraz
wykup obligacji znaleinymi wdanym roku odsetkami nie przekrocz4 7,60yo
prognozowanych na datty rok dochod6w budzetowych, co ozrracz:- 2e nie zostanie
przekroczony l5o/o pr6g okreslony wart. 169 ust. I ustawy z dnta 30 czerwca 2005 r.



o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.,2l04 zp6in.zm.) w zwiqzku zart. l2l ust. g
ustarw z drua27 sietpnia2009 r. - Przepisy wprowadzaj4ce ustawq o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157 poz.l24I zp6in. zm.).

Z opracowanej prognozy wynika i2 w latach 2014 - 2021 zo*anie spelniona relacja
z art.243 ustawy z dnia27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Od niniejszej uchrvaty przysluguje odwolanie do pelnego skladu Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicacll w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Ir. 1.-i . ri:i,-

Bior4c pod uwagQ powyhsze
Obrachunkowej w Katowicach

ustaleni4 V Sklad Onekajqcy Regionalnej lzby
:w$  l .

PRZEWODNICZ^tCA
V Skladu Orzekaj4cego

cl*'- ,ta"at-
mgrAnna Baran
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