
Uchwala Nr 4100N ll87 12014

z dnia 3 grudn ia 2014 roku

V Skladu Orzekaj4cego Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie opinii o motliwoSci sfinansowania deficytu przyjgtego w projekcie uchwaly
bud2etowej na 2015 rok Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Na podstawie art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z po2n. zm.) oraz art. 19 ust. I i 2,art.20 ust. 1 ustawy z dnia
7 paidziernika 1 992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. IJ . z 2012 r. poz. 1 I 13

z poLn. zm.) V Sklad OrzekajEcy Regionalnej lzby Obrachunkowej w Katowicach
uchwala conastgpuje:

s1.
Wydaje sig pozytywn1 z uwa,gq opinig o mo2liwoSci sfinansowania deficy,tu

w wysokoSci2.860.496,41 zl, przedstawionego w projekcie uchwaly budzetowej na 2015 rok
Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny.

$2.
Uclrwala wchodzi w Zycie z dniem podjgcia.

Uzasadnienie :

W projekcie uchwaly budZetowej Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny na 2015
rok, przedstawionym przez Burmistrza Gminy i Miasta Radzie Miejskiej oraz Regionalnej
lzbie Obrachunkowej w Katowicach, dochody zaplanowano w lqcznej wysokoSci
I 10.450.149,68 zi a wydatki og6lem w wysokoSci I 13.3 10.646,09 zl.
Planowany deficyt budzetowy, ustalony jako r6znica migdzy prognozowanymi dochodami
a planowanymi do poniesienia w roku budZetowym wydatkami, wynieSd ma 2.860.496,41 zl.
Jako 2rodla pokrycia tego deficytu wskazano przychody z wolnych Srodk6w jako nadwy2ki
Srodk6w pieniEznych na rachunku bie2qcym budzetu jednostki samorz4du terytorialnego
wynikaj4cych z rozliczeri kredyt6w i po?yczek z lat ubieglych w kwocie 60.496,41 zl
oraz przychody ze sprzeda|y obligacji komunalnych w kwocie 2.800.000 zl.

Na podstawie danych wynikaj4cych z bilansu za 2013 r., Sklad Orzekaj4cy stwierdza,
ze Gmina ma mozliwo66 sfinansowania deficytu wskazanego w projekcie uchwaly
budzetowej wysokoSci4 wolnych Srodk6w.

Ze sporzqdzonej prognozy kwoty dlugu na lata 2015 - 2024, stanowi4cej element projektu
wieloletniej prognozy finansowej wynika,2e emituj4c w 2015 r. obligacje w wysokoSci
6.000.000 zl, z czego 2.000.000 ma sluzyi do pokrycia deficytu, Gmina spelnia - przy
przyjEtych zaloZeniach planistycznych relacjg, o kt6rej mowa w art. 243 ustawy zdnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z po2n. zm.).



Sklad OrzekajEcy wskazuje jednak, 2e w latach 2016 i 2017 relacja ta jest na malo
bezpiecznym poziomie, gdyZ wskaznik planowanej l4cznej kwoty splaty zobowi4zari do
planowanych dochod6w jest tylko niewiele nilszy od dopuszczalnego wska2nika splaty
zobowiqzah i wynosi odpowiednio:
- w 2016 r.4,56oh wskaZnik planowany przy wska1niku dopuszczalnym na poziomie 4,860/o,

- w 2017 r. 5,17o/o wskainik planowany ptzy wska2niku dopuszczalnym na poziomie 5,29yo.
Ponadto Sklad Orzekajqcy wskazuje, 2e gminaprzyjgla do obliczania relacji dla roku 2016
i 2011 planowane wartoSci wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartaly 2014 r.- zgodnie
z tym do wyliczenia wskaZnika przyjgto m.in. kwotg dochod6w ze sprzedaZy maj4tku na
poziomie 4.330.000 zl. JednoczeSnie z Rb - 27S sprawozdania z wykonania planu dochod6w
budzetowych za okres od pocz4tku roku do dnia 30 wrzeSnia 2014 r. wynika,
2e we wskazanym okresie gmina uzyskala z tego tytulu zaledwie 1.400.340.71 zl. Sklad
Orzekapcy zwraca uwagg, 2e nieuzyskanie kwoty ze sprzeda?y maj4tku w planowanej
wysoko5ci bgdzie mialo negatywny wplyw na wskaZnik z art. 243 ust. 1 ustawy w 2016 r.
i2017 r-

W tej sytuacji Sklad OrzekajEcy zastzega, ze ewentualne wnioski o wydanie opinii
o moZliwoSci wykupu obligacji mog4 byi zaopiniowane negatywnie, a Sklad Orzekaj4cy
bEdzie kahdorazowo rozpatrywal takie wnioski na podstawie aktualnie posiadanych
dokument6w i wiedzy, co do sytuacji finansowej Gminy.

Bior4c pod uwagg orzeczonojak na wstgpie.

PRZEWODNTCZ,4CA
V Skladu Orzekaj4cego

n
dru,, C1"'L"L

mgr Anna Baran

Od niniejszej uchwaly przysluguje odwolanie do pelnego skladu Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni od daty jej dorEczenia.
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