
Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie: opinii o mo2liwo5ci splaty przez Gminp i Miasto Czerwionka -Leszczyny
kredytu kr6tkoterminowego w wysoko5ci 3.000.000 zl na pokrycie
wystgpuj4cego w ciegu roku. deficytu budtetu.

Na podstawie art. 13 pkt 1, art. lg i 20 ustawy z dnta 7 pfidziemika 1992 rokuo regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. u. z 200i r. Nr 55, poz. 577 z p61n. zn.)w zwiq.zku r' art' 83-Tl 2 ustawy z dnia 30 czer:wca 2005 roku o finansach publicznych(Dz.u. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z p6in.nrr) IV sklad o-.r.":e; ilgionaln ej rzbyObrachunko,rej wKatowicach u c hwa iu conastEpuje:
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' : ' i

Wydaje siE pozytywnq opiniE o mozliwoSci splaty przezGminE i rvfialio Czerwionka-Leszczyny liredytu kr6$otgrminowego w wysokosci 3.000.000 zl na,,;nfr*r"*"r"
wystgpujqce€;o w ci4gu roku deficytu budzetu.

- dochorly w kwocie
- prrychody w kwocie

rv tym :z t5rfulu:
kredytiw
poLycz,tk
wolnych Srodk6w

Uchwala Nr 4100tM64/2008

z dnia 17 kwietnia 2008 roku

81.886.617 zl,
9,532.736 zl,

7.648.178 zl,
450.000 zl,

1.434.558 zl,

IV Skladu Orzekaj4cego Regionalnej lzby

$2.

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjEcia.

Uzasadnienie:

Opinia. o mozliwoSci splaty kreriyfu kr6tkoterminowego przez GminE i MiastoCzerwionka-L,eszcryny wydana zostala w . oparciu o przedlizonl materiaty obrazuj4ce
sytuacjE finarrsow4 Gminy w okresie c'bejmuj4cym ziciryniEcie i splatp iobowi4Tania
(zestawieni e przeplyw6w pienigZnych, objafnieniaj.

__gg9l.q6koterminowy zaciry2lgty zostanie w oparciu o uchwalE Rady Miejskiej
Nr XVII/1691])7 z.dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie budzetu Gminy i Miasta na 200g rok,
w kt6rym zau'arto upowaznienie dla Burmistrza Gminy i Miasta do'zaciryanta kredyt6w napokrycie wyst2puj4cego w ci4gu roku deficrytu budzetu do wysokosci:.OOilOOO zl.

Opinia o mo2liwoSci splaty kredytu kr6tlcoterminowego wydala zostatra po
przeprowadzeniu analizy syfuacji finansowej Gminy, w wyniku ktOr-j ustiono co nastppuje:

Plan btrdzetu na 2008 rok po zmianech zaleada:



- wydatki w kwocie
- rozchody w kwocie

w $m z tYtutu:
splaty kredyt6w i Poiryczek
wyk upu papier6w warto5ciowYch

85.196.742 zl,
6.222.611zl,

3 .322.611z l ,
2.900.000 zl.

Z ze>stawienia przeplyw6w pieniE2nych wynika, 2e ptzypadaj4ge w bie2qcym roku do

splaty raty kredyt6w i ptivczek wraz z- rdsetkami Qrzy rtwzlglgdnieniu ̂wy\.qczenia 
na

poArL*i" 'u't. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych) stanowi6 bgdq 9,3o/o planowanych

dochod6w GminY'
plarrowane zadhu2enieGminy na koniec 2008 roku (ptrzy uwzglqdnieniu wylqczeniana

podstawie art. 170 ust. 3 ustawy L frrr*tuth publicznych) wyniesie 46,7Yo planowanych

dochod6w.
Kredyt w wysokosci 3.000.000 zl ptzeznaczony bgdzie na pokrycie wystEpuj4cego

w ci4gu rolru przej5"io*"go deficytu - dlatego zgodnie z art. 82 ust' 2 obowi4Tuj4cej ustawy

o firinsach iublicznych; musi by6 splacony w tym samym roku i wobec powyaszego'

zadfuZeme 
"iytntego 

kredytu na koniec 2008 roku nie powinno wyst4pi6'

Bior4c pod uwagE dokonane ustalenia, IV Sklad Orzekaj4cy Regionalnej lzby

Obrachunko*"j * Katowicach stwierdza, 2e zaci4gnigcie powyZszego kredytu' kt6ry

po*itti.tt by6 splacony do korica bieZ4cego roku nie spowoduje przektoczenia progu

okreSlonego w art. 170 ustawy o finansactrpubli"rny"h. Natomiast jego splata wraz ze splat4

innych krt:dyt6w i potryczeL olaz wykup wyemitowanych papier6w wartoSciowych nie

przelr'roczy progu z art. 169 ww. ustawy.

Na dzieri sporz4dzenia opinii poziorn zobowi4Tari stanowi4cych dlug publiczny oraz

pianiiwi.rrrc spiaty tycii zobo.d-rya# obci4Zajq bud2et ',v stopniu dopus:rczaln:lm przez

obowi4puj r 1ce PrzePisy Prawa.

Wcbec powyhszego orzeczono jak w $ 1'

PRZEWODNICZ,{rCY
IV Skladu Orzekajqcego

Cil.^,,,
dt\ lr

mgr PawelDrzazga

od niniejszej uchwaly przysluguje odwolanie do pelnego s\l{u Kolegium

Regionalnej lzby-obiachunkowej w Katowicach w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia'


