
Uchwala Nr 4100N/3/2013
z dnia 1l stycznia 2013 roku

V Skladu Orzekaj4cego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie: opinii o prawidlowosci planowanej kwoty drugu Gminy i Miasta czerwionka- Leszczyny, wynikai 4cii rpranowanychi zaci4gnigfych zobowi4zafi.

Na podstawie art' 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpni a 2009 roku o finansachpublicznych (Dz' lJ' 22009 r. Nr 157, poz. 1240 z p6hn zm.), art.l9 ust. 2 i art.20 ust. Iustawy z dnia 7 pu2dziernika 1992 r. o regionalnych'izbach obrachunkowych (Dz.IJ. 22012r' poz' I I 13) v sklad. orzekajqcy RJgionalnej i;;; obrachunkowej w Katowicachuchwa la  conas tgpu je :

$1.
Wydaje sig pozytywn4 opinig o prawidlowosci planowanej kwoty dlugu Gminyi Miasta czerwi onk a - Leizczyny, lvynikaj acej r;il";; y ch i zaci4gni grych zobowiqzan.

$2.
Uchwala wchodzi w 2yciez dniem podjgcia.

Uzasadnienie:

Na podstawie przyjgtej przez Ru9! Miejsk4 w czerwionce - Leszczynach uchwalyNr XXVI/322/12 z dnia i2-grudnia zotz r."wrpru*i".wie_loletniej prognozy FinansowejGminy i Miasta czerwionku-- L"rr"ry:ry, obejmuj4cej-rata 2013 - 20r6-i prognozy kwotydlugu stanowi4cej czgsc wieloletni e1'Tiignoiy riJ*"o*"; a obejmujq cej lata 2013-2021oraz uchwaty budzetowej Nr xxvl/i2llti t i"ii iig-aniu 20t) r:.,'i suua orzekaj4cyustalil, co nastgpuje:

l ' Na rok 2013 objgty wieloletni4 prognoz4 finansow q, zgodnie z art. l2l ust. g ustawy z cjnia27 sierpnia 2009 r. f3episy 6."t0^:q.. urrJ"goo finunruch pubricznych (Dz. U.22009 r' Nr 157, poz' l24l zp62i. zm.l mij4zastosowanie zasady okreslone w art. 169-17lustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finarnach puurif^y"h (Dz. rJ. z 2005 r. Nr 24g, poz.2104 zp6in. zm.).
Z wieloletniej prognozy finansowej wynika,2e w roku 2013 spelnione zostan* wymogiokreslone w art. 169 i art.l70 usrawy i a"iu,0 ;;;;;loos ,ot ., o finansach pubricznych.

2' Prawidlowosi planowanej kwoty dlugu na lata 2014-2021 Sklad orzekaj4cy ocenilpod kqtem relacji z art' 243 ustawy z.dnlazT sierpnia-2llg roku ofinansach publicznych(Dz'u' 22009 r' Nr 157, poz. 1240 z p62n.zm.), kt6ry bgdzie obowiqzywal od 2014 roku.



Na podstaw-ie analizy przedlozonych danych V Sklad Orzekajqcy stwierdza"
2e prognoza kwoty dlugu opracowanazostalaprry zu.howaniu wymogu ,u*u.t"go w art.243
ustawy i orzekl jak na wstgpie.

Od niniejszej uchwaly przysluguje
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w

PRZEWODNICZ,TCA
V Skladu Orzekaj4cego

cl.nn: |Zlrctt

mgr Anna Baran

odwolanie do pelnego skladu Kolegium
terminie 14 dni od daty jej dorEczenia.


