
Uchwala Nr 4100N ll02t}0t2
z dnia3 grudn ia20l2 roku

V Skladu Orzekaj4cego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie: opinii o przedloZonym pmez Burmistrza Gminy i Miasta Czervionka -
Leszcryny projekcie uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na
lata20l3 -2016.

Na podstawie afi- 230 ustalvy z dnia27 sierpnra2009 r.roku o finansach publicznych(Dz' U' z 2009 r. Nr 157,.po2.. 1240 zp6in. zm.) oiazart. 13 pkt 12, art. lgust. 2 i art. 20 ust.I ustawy z dnia 7 puhdaemika 1992 roku o regionalnych iibach obrachunkorvych (Dz. u.22012 r' poz' 1ll3) v Sklad orzekajqcy Regiinahej lzby obrachunko*.: *Katowicachu c h w a I a conastgpuje:

$1.
Wydaje sig pozytywnq opinig o przedloaonym przez Burmistza Gminy i Miastaczerwionka'Leszcryny projekcie uchwaly * rpturui" wieloletriej p.;t;t finansowej nalata20l3 -2016.

$2.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjgcia.

Uzasadnienie:

V Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izby Cbrachunkowej w Katowicach, po dokonaniu
analizy pruedlo2onego przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszcryny projektu
uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy dnansowej na lata 2013 - 2016 stwierdza
co nastgpuje:
- projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2016 opracowany zostal w formieprzyszlei uchwaly Ra{r Miejskiej w Czerwionce - Leszczynactr w sprawie Wieloletriej
Prognozy Finansowej Gminy i Miasta czerwionka - Leszcryny,
- okres objgty wieloletni4 prognoz4 finansowq oraz okres, na kt6ry sporz4dzono prognozg
kwoty dlugu, s4 zgodne z wymogami okre5lonymi w art. 227 ustawyl n"*u"tr p,ruiiciryctr,- na lata objgte prognoz4 zaplanowano m.in.: dochody i wydatki ii"i4"", dochody i *yjatki
maj4tkowe, wynik - budzetu, pnemaczenie nadwyzki/spos6b sfinansowania defrcytu,przychody i rozchody budzetu, kwotg dlugu i spos6b jego splaty oru" ti-ity wydatk6w naplanowane i realizowane przedsigwzigcia- zgodnie 

" 
portu"o*ieniami -*riy-i w art.226

ust. I i ust. 2 ustawy o finansach publicznych,
- dochody i wydatki b:.T" nalataobjgte prognoz4 ustalone zostaty pr4, z,achowaniu relacji,
o kt6rej mowa w art. 242 ustawy o finansaCh publicznych,



- prognoza kwoty dtugu zostala sporz4dzona z zachowaniem wymogu, o kt6rym mowa w art'

243 ustawy o finansach publicznych,
- wartoSci przyjqte w piojekcie wielolebriej prognozy finansowej i w projekcie budZetu na

20lj r. ra 
"r 

roUa ,goan" * zakresie wynitu budkefii zti1zanych z nim kwot przychod6w

i rozchod6w.

pnedlo2one do projektu uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

obja3nienia nie budz4 zastrzehefi.

Bior4c pod uwagg powyzsze ustalenia, Sklad Onekaj1cy przedstawiony projekt

uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zaopiniowal pozytywnie.
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