
Uchwala Nr 4200N I l6tl}0ts
z dnia 25 listop ada 2015 roku

V Skladu Orzekaj4cego Regionatnej Izby

Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie opinii o przedlo2onym pyzez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka -
Leszczyny projekcie uchwaty w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz.885 z po2n. zm) oraz art. 13 pkt 12, art. 19 ust. 2 i art. 20 uit. I ustawy
z dnia 7 pa2dziernika 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. tJ. z 2012 r.
poz. ll13 z p62n. zm.) V Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
u c h w a I a conastgpuje:

sl.
Wydaje sig poryfywn4 z uwag4 opinig o przedlolonym przez Burmistrza Gminyi Miasto Czerwionka - Leszczyny projekcie uchwaly w sprawie wieloletniej prognory

finansowej Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny.

$2.

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjgcia.

Uzasadnienie:

V Sklad Orzekajqcy Regionalnej lzby Obrachunkowej w Katowicach, po dokonaniu
analizy przedlo2onego przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionk a - Leszczvny projektu
uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Czerwionka
- Leszczyny, stwierdza co nastgpuje:

Projekt opracowany zostal w formie przyszlej uchwaly Rady Miejskiej w Czerwionce
- Leszczynach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miaita Czerwionka
- Leszczyny.

Projekt ten zawiera elementy okreSlone w art. 226 ust. I - ust. 4 ustawy o finansach
publicznych.

Okres objqty wieloletni4 prognoz1 finansow4 oraz okres, na kt6ry sporz4dzono prognozg
kwoty dlugu jest zgodny z wymogami okreSlonymi w art. 227 ustawy o finansach
publicznych.





WartoSci przyjgte w projekcie wieloletniej prognozy finansowej i w projekcie budzetu na

2016 r. s4 ze sob4 zgodne w zakresie wyniku budzetu i zwi4zanych z nim kwot przychod6w
i rozchod6w i wynosz4 odpowiednio:

deficyt budzetowy w kwocie 2.980.847,50 zl,
przychody w kwocie 6.800.000 zl,
rozchody w kwocie 3.819.152,50 zl.

Dochody i wydatki bielqce nalata objgte prognozQ ustalone zostaly przy zachowaniu relacji,
o kt6rej mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza kwoty dlugu zostala sporz4dzona z zachowaniem wymogu, o kt6rym mowa w art.

243 ust. I ustawy o finansach publicznych. Sklad Orzekaj1cy zwraca jednak uwagg, 2e relacja
z art. 243 ustawy w 2017 r. jest na malo bezpiecznym poziomie. Wska2nik planowanej
lqcznej kwoty zobowi4zari (lewa strona wzoru) wynosi bowiem 4,78oA, zaS dopuszczalny
wskaZnik splaty (prawa strona wzoru) wynosi 4,97yo. W tej sytuacji niezrealizowanie
planowanych na 2015 i 2016 r. kwot dochod6w bie24cych, dochod6w ze sprzeduly maj4tku
lub teZ zrealizowanie wydatk6w bie24cych na wy2szym niZ zakladany obecnie poziomie,
moze mie6 negatywny wplyw na spelnienie relacji w 2017 roku.

Sklad Orzekajqcy dokonal r6wnie2 oceny realistycznoSci przedlo2onego projektu wieloletniej
prognozy finansowej, m.in. w zakresie wielkoSci majqcych wplyw na ksztaltowanie sig relacji
z art.243 ust. I ustawy o finansach publicznych w 2016 r. i latach nastgpnych i nie wnosi
uwag w tym zakresie.

Upowa2nienia dla Burmistrza Gminy i Miasta do zaciqgania zobowi1zan i przekazania
uprawnieri kierownikom jednostek organizacyjnych zost*riy prawidlowo okre5lone.

Przedlolone do projektu uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy finansowej objaSnienia
nie budz4 zastrzehei.

Bior4c pod uwagg powylsze ustalenia, Sklad Orzekaj4cy przedstawiony projekt
uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zaopiniowal jak w sentencji.
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Od niniejszej uchwaly Burmistrzowi
pelnego skladu Kolegium Regionalnej Izby
14 dni od daty dorgczenia.

mgr Anna Baran

PRZEWODNTCZ,4CA
V Skladu Orzekaj4cego

c/n-,n fu'a/'u

Gminy i Miasta przysluguje odwolanie do
Obrachunkowej w Katowicach, w terminie




