
Uchwala Nr 4100ilY | 6412009

z dnia 21 lcwietnia 2009 roku

IV Skladu Orzekaj4cego Regionalnej lzby

Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie; 6,pinii o mo2liwo5ci splaty przez Gming i Miasto Czerwionkz-Leszcryny
liredyfu bankowego dlugoterminowego w kwocie 12.000.000 zl.

Na podstawie art. 13 pkt 1,'d. 19 i20 ustawy z dmaT pa2dziemrka 1992 roku
o regionalnyc;h izbach obrachunkolvych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z p6in. nn.)
w zwiq.zku z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z p6in. znr.) tV Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izby
Obrachunkolvej wKatowicach u c hw a I a co nastgpuje:

s1.

Wydaie siE porytywnq opiniE o mozliwo5ci splaty przezGminE i Miasto Czerwionka-
Leszczyny kredytu bankowego dlugoterminowego w kwocie 12.000.000 zl.

$2.

Uchwala wchodzi w Lrycie z dniem podjqcia.

Uzasadnienie:

Opinizr o mozliwoSci splaty przez GminE i Miasto Czerwionka-Leszczyny kredytg
wydana zostala w oparciu o przedNohone materialy obrazujqce sytuacjg finansow4 Gminy
w okresie obejmuj4cym zaci4gniEcie i spiatE zobowi4pania (zestawienie przeplyw6w
pienigznych, harmonogram splaty zobovnqzaft oraz objaSnienia).

Kredy; zaciryniEty zostanie na podstawie uchwaty Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach,rlr )O(XM367109 zdnta2T \tilego 2009 roku.

Warunki zaciryntEcia tego kredytu uchwalone przezRadE Miejsk4s4nastEpuj4ce:
- przeznaczenie kredytu:

- sfina,nsowanie planowanego deficytuw h,yocie 5.379.375 zt
- splala wczeSniej zaciqgniqtych zobowiqzari z tytulu po2yczek, lcredyt6w oraz emisji
papierdw wartoiciowych w huocie 6.620.625 zt,

- splata kredyu nastqpi z dochod6w wlasnych Gminy lub przychod6w Gminy,
- zabezpieczerrie kredytu: weksel in blanco wrazz deklaracj4wekslow4



- termin splaly kredytu: lata 2012 - 2017, natomiast koszty obslugi ponoszone bEd4 w latach
2009 -20t7.

Opinil o mo2liwoSci splaty kredytu wydana zostala po przeprowadzeniu analizy
sytuacji finan.sowej Gminy, w wyniku kt6rej ustalono co nastEpuje:
Budzet na2009 rokpo zmianach zaldada:

- dochody w lnvocie
- przyc.hody w kwocie

w tynr z t5rhrlu:
poiryczek
wnioskowanego kredytu
woln5'ch Srodk6w

- wydatkiw kwocie
- rozchrrdY w lrwocie

w wffr z wturu:
splaty kredyt6w ipo?yczek 3.376.014 A,
wykqru papier6w warto$ciowych 3.000.000 zN.

Prognoza sytuacji finansowej Gminy na okres splaty zaciryanego kredytu,
sporz4dzona zostala przy vwzglEdnieniu wzrostu dochod6w og6lem w latach 2012 - 2013
odpowiedni o o 3Ya i l,7yo. W latach 2014 - 2017 prognozowany jest staly wzrost dochod6w
og6lem utrzymuj4cy siE na poziomie 6,9%o w odniesieniu do lat ubieglych.

W okresie splaty kredytu wydatki og6lem prognozuje sip przy zatroheniu wzrostu
w latach zAIi'. - 2Al7 odpowiednio o 3,5%o, z,Iyo, 7,4yo, 8,4Yo, 7,9yo i o 8,2%o.

W zestawieniu przeplyw6w pienip2nych uwzglgdnione zostaly koszty dotycz4ce
splaty i obshrgi kredyt6w i poficzek zacirymgtych w latach wczeSniejszych oraz wykupu
papier6w wa:loSciowych, a takhe wnioskowanego kredytu. Znajduje to odzwierciedlenie w
planowanych rozchodach, w kt6rych ujgto przypadajqce do splaty raty kapitalowe, jak
r6wnie2 w plimowanych wydatkach, kt6re obejmuj4 odsetki od zaciryanych zobowi4part omz
odsetki i dysk.onto od wyemitowanych papier6w wartoSciorvych.

Zgodrrie z przedstawion4 prognoz4 wskaZnik zadfuZenia Gminy na koniec kaZdego
roku nie pou'inien przel<roczy| 43,5Vo dochod6w bud2etowych, a wiEc mieScid sig bgdzie
w ustawowynt60Ya progu okreSlonym w art. 170 ustawy o finansach publicznych.

PrzSpadaj4ce do splaty raty kredyt6w i pozyczek wraz z nileimymi w danym roku
odsetkami oraz wykup wyemitowanych papier6w wartoSciowych nie przekraczajq l5Yo
dochod6w plzmowanych na dany rok (maksymaln4wartoS6 l},Iyo osi4gn4w 2009 roku, przy
uwzglEdnienir wylqczenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych), co
orLacza spelnienie wymogu okreSlonego w art. 169 ustawy o finansach publicznych.

Sklad Orzekajqcy zastrzega jednak, i2 w przypadku zrniany planowanych obecnie
dochod6w i vrydatk6w (ujEtych w zestawieniu przeplyw6w pieniEznych) sytuacja finansowa
Gminy i Miar;ta Czerwionka - Leszczany moZe ulec zmianie, a w konsekwencji moZe ulec
zmianie zar6r,vno wskaZnik zadluhetiaog6lnego jak i wskaznik splaty zadluhetia.

88.177.802 zl,
14.740.000 zl,

100.000 zl,
12.000.000 zl,
2.640.000 zl,

96.297.177 zl,
6.620.625 zl,



Na pc,dstawie przeprowadzonej analizy i ustaleri, o kt6rych mowa powy2ej, Sklad

Orzekaj4cy s:wierdz4-iZ ia dziefi sporz4dzenia opinii splaty zobovnryaf stanowi4cych dtug

publiczny obr:i4Zaj4budZet w stopniu dopuszczalnymprzez obowi4Tuj4ce przepisy prawa.

PRZEWODNTCZ4CY
IV Skladu Orzekaj4cego

6"rUNlr
mgr PawelDrzazga

Od niniejszej uchwaly przystuguje odwolanie do pelnego skladu Kolegium Regionalnej

Izby Obrachtmkowej w Katowicach w terminie 14 dni od daty jej dorqczenia.


