
Uchwala Nr 4200N lt7 /201s
z dnia 22 stycznia 2015 roku

V Skladu Orzekaj4cego Regionatnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie: opinii o mo2liwoSci sfinansowania deficytu w wysokosci 2.g60.496,41 zl,
przedstawionego w uchwale bud2etowej na 2015 rok Gminy i Miasta
Czerwion k a - Leszczyny.

Na podstawie art. 246 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. 22013 r., poz.885 z poLn. zm.). art. 19 ust.2 iart.2o ust. I ustawy
zdnia 7 paldziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.ll. 22012 r.
poz. 1113 z poLn. zm.) V Sklad Orzekajqcy Regionalnej lzby Obrachunkowej w Katowicachuchwala conastgpuje:

s1.

Wydaje sig pozytywnq opinig o mo2liwoSci sfinansowania
2.860.496,41 zl przedsrawionego w uchwale budzetowej na 2015
Czerwionk a - Leszczyny.

deficytu w wysokoSci
rok Gminy i Miasta

$2.
Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjgcia.

Uzasadnienie :

W Uchwale Budzetowej Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny na rok 2015
Nr III/29114 Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach z dnia l8 grudnia 2014 r. deficyt
budzetowy, ustalony jako ro2nica migdzy dochodami a wydatkami, finosi 2.g60.496,41 ;1.
Jako lrodlo pokrycia deficytu wskazano przychody z wolnych Srodk6w jako nadwyzki
Srodk6w pienigznych na rachunku bie2qcym budzetu jednostki samorzEdu terytorialnego
w kwocie 60.496,41 zl oraz przychody ze sprzedazy obligacji komunalnych w kwoc]e
2.800.000 zl.

Mo2liwo5i dysponowania wolnymi Srodkami we wskazanej wysokoSci, Sklad Orzekajqcy
ocenil na podstawie danych ze sprawozdawczoSci budzetowej za III kwartaly 20la rlku.
Z zawartych tam danych wynika, ze istnieje mo2liwoSi sfinansowania deficyu wskazan4
w uchwale budzetowej wysokoSciq wolnych drodk6w.

Ze sporzqdzonej prognozy kwoty dlugu na lata 2015 - 2024, stanowiqcej element
wieloletniej prognozy finansowej wynika, 2e planuj4c w 2Ol5 roku emisjg obligacji w kwocie
6.000.000 zl, z czego 2.800.000 zl ma sluzyi do pokrycia deficytu - pizy przyjgtych
zalo2eniach planistycznych - Gmina spelnia relacjg, o kt6rej mowa w art. 243 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. tJ. z 2013 r., poz. gg5 z pofun. zm.).



Wobec dokonanych ustalen, zdaniem Skladu Orzekajqcego, Gmina i Miasto Czerwionka

- Leszczyny ma aktualnie mozliwoSi uzyskania Srodk6w finansowych ze wskazanego Zrodla,

w wysokodci ie zalolonego deficytu budzetu roku 201 5.

PRZEWODNICZ,{CA
V Skladu Orzekajqcego

,/,*r-" ,fu,^a,n
mgr Anna Baran

Od niniejszej uchwaly przysluguje odwolanie do pelnego skladu Kolegium

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
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