
Uchwala Nr 4100 ilIllt6/201 |

z dnia 3 listopa da 2011 roku

II Sktadu Orzekaj4cego Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Katowicach

wsprawie: opinii o mo2liwoSci wykupu pmez Gminp i Miasto Czerwionka - Leszcryny
obligacji komunalnych na lqcznq kwotp 4.000.000 zl.

Na podstaw-ie art. 13 pkt l, art. 19 ust. I i 2 i art. 20 ust. I ustawy z dnia
7 pu2dziemika 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001r. Nr 55.
poz.577 

?p6?!: zn.) w zwiqzku z art.9l ust. 2 ustawy z dnia27 sierpnia 2009 roku
ofinansach publicznych (Dz. U. Nr r57, poz. 1240 z p6Ln. zm.) II sklag orzqkaj4cy
Regionalnej Izby obrachunkowej w Katowicach u c h w ui u, 

"o 
naitgpuje:

s1.
Wydaje sie poryfywnq opiniE o mo2liwoSci wykupu przez Gming i Miasto

czerwionk a - Leszczyny obligacj i komunalnych na lqcznqkwotE 4. 000.000 zt.

$2.
Uchwala wchodzi rv zycie z dniem podjgcia.

Uzasadnienie:

Opinia o mo2liwoSci wykupu przezGming i Miasto Czerwionk a - Leszczyny obligacji
zostala wydana w oparciu o materialy obrazujqce sytuacjg finansowq Gminy' i Miasia
w okresie obejmuj4cym emisjg i wykup obligacji.

Emisja obligacji w wysokosci 4.000.000 il nastqpi w oparciu o Uchwalg
Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach Nr XlIll34lll zdnia 30 wrzesnia 20li
w sprawie emisji obligacji komunalnybh.

Warunki emisji obligacji ustalone przez RadE Miejsk4 s4 nastEpuiqce:
l. Gmina i Miasto Czerwionka - Leszczyny 

-*yi.ituj. 
q.b0O sztuk obligacji

komunalnych o wartoSci nominalnej 1.000 zlkahda,na l4cznqkwotE 4.000;000 zl.
2. Emitowane obligacje bgdq obligacjami na okaziciela.
3. Obligacje nie bgdqposiadaly formy dokumentu
4. Srodki uzyskane z emisji obligacji przeznaczone zostanq na pokrycie deficytu

budzBtowego, y tym na realizacjE przedsiEwzig6 bEd4cych zadaniami inwestycyjnymi
ujEtych 'w zal4czniku do Wieloletniej 

- 
rrognoiy 

- 
i'inansowej Gminy i rtailrtu

Czerwionka-Leszczyny. :,
5. Obligacje zostanqwyemitowane z seriach: :. ,'

a. seria Gl I - obligacje 5 - letnie na kwotg 1.000.000 zl,
b. seria Hl I - obligacje 6 - letnie na kwotE L000.000 zl,
c. seria I11 - obligacje 7 - letnie na kwotg 1.000.000 zl,
d. seria Jl I - obligacje 8 - letnie na kwotp 1.000.000 zl.

6- cena emisyjna obligacji bEdzie r6wna ich wartosci nominarnej.

Rady
roku



7' wydatki zwiqzane z przeprowadzeniem emisji zostanq pokryte z dochod6w wlasnychGminy i Miasta Czerwionk a _ Leszczyny.
8. Wykup obligacji nastqpi po uplywie:

a. 5 lat od daty emisji obligacji serii G,
b. 6 lat od daty emisji obligacji serii H,
c. .7 lat od daty emisji obligacji serii I,
d. 8 lat od daty emisji obligacji serii J.

9. obligacje zostan4 wykupione *eaiug wartosci nominarnej.
10. Rozchody zwiqzane z wykupem obligacji i wydatki zwiqzane z wyplatq

oprocentowania zostanq pokryte z dochod6w wlasnych lub przychod6w Cminii Miasta czerwionka-Leszczyny w latach 2012 -20rg.
l1' Dopuszcza sig mozliwoSd nabycia przez Emitenta obligacji dowolnej serii przed

terminem wykupu w celu ich umorzenia.
'  ; .

Opinia o'mozliwoSci wykupu obligacji zostala wydana po przeprowadzeniu analizy
sytuacji.finansowej Gminy i Miasta czerwiontca - Leszciytry, w wyniku kt6rej ustalono, conastppuje:

Bud2et na2}ll rok (plan po zmianach) zaklada:

dochody og6lem
przychody og6lem
w tym z tytulu:
wnioskowanychpapier6wwartoSciowych i

papier6w wartoSciowych
wolnych Srodk6w
wydatki ogtilem
rozchody og6lem
w tym z tytulu:

w kwocie 100.008.678 zl,
. w kwocie 13,475.475 zl,

w kwocie 4.000.000 zl,
w kwocie 6.000.000 zl,
w kwocie 3.475.475 zl,
w kwocie 107.600.982 zl,
w kwocie 5.883.171 zl,

splat kredyt6w ipolyczek w kwocie 2.9g3.171 zl,
wykupu wyemitowanych papier6w wartosciowych w kwocie 2.900.000 zl.

Budzet na 201I rok zostal zaplanowany z uwzglgdnieniem wymogu okreilonego
* d: 242 ustavty z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznyrt @r. U. Nr 157
poz.1240 zp6in. an.).

Rada Miejska w Czerwionce - Leszczynach podjqla Uchwalg Nr IV/38/10 z dnia 30
grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej PrognozyFinansowej. Zgodnie z tq uchwalq i jej
znianami, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata 20li - iOtq, a progno- twoty
dfugu bgdqca jej elementem zostalasporzqdzona na lata 2oll -2019.

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy i Miasta zostaly uwzglEdnione splaty rat
i kgszty obslugi pozyczek i kredyt6w zaci4gnigtyih * latach popizednietr, wyemitowanych
papier6w warto$ciowych, atakze wykup obligacji, kt6rych dotyczy niniejsza oiiniu. Znajduje
to odzwierciedlenie w planowanych rozchodach, w kt6rych ujqto przypaialqce do splaty raiy
kapitalowe i wykup obligacji oraz w planowanych wydatku.n, ltor. oUeimu;a oar.*i oi
po sz*zeg6lnyc h zobow ipafi .

Zgodnie z art. l2l ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy raprowadzajqce
ustawg o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. tiqt z p6an. zm.) w laiach 20ll -2013
naleLry stosowa6 zasady okre5lone w art. 169 i art. 170 usta*y z dnia 30 cze ̂ tca2005 roku
o finansach publicznych(Dz. U. Nr 249,po2.2104 zp6in. zm-.).

Z przedstawionych w wieloletniej prognozie finansowej danych wynika, 2e w tych
latach prognozowana lqcz.na kwota dlugu cminy i Miasta nie prziao.ry dopuszczalnlgo



600/o progu zadluhenia okreSlonego wart.170
42,10yo, w 2012 roku 35,25yo i w 2013
budzetowym dochod6w.

ww. ustawy i wynosii bEdzie w 201I
roku 33,5lYo planowanych w danym

roku
roku

tr'qczna kwota- splat rat kapitalowych i wykupu obligacj i wraz z odsetkami nieprznktoczy dopuszczalnego progu wynoszqce go l5%odochod6w planowanych na dany rok, cojest zgodne z art. 16? **. ustawy. Prognozowany wskaZnik splaty zadluzeniaplanuje sigw 20ll roku na poziomie 8,07%o, a w latach ztitz - 2013 odpowiednio 7,350 i 7,S2yoprognozowanych dochod6w Gminy i Miasta.
Z opracow{ej nlgsnozy wynika, i2 w latach 2014 - 2019 zostanie spelniona relacjaz art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Biorqc pod uwagg powyzsze ustalenia, It
Obrachunkowei w Katowicach orzakl-iotz ,,, A Iunkowej;w Katowicach w$1.

Sklad Orzekajqcy Regionalnej lzby

PRZEwgEUTCZtCY
II sklad{grftkajqcego

^g,tt r[J,"he

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


