
Uchwala Nr 4100tilfl3612011

z dnia 30 listop ada 20ll roku
II Skladu Orzekajgcego Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Katowicach
w sprawie: opinii o pzedloionym przez Burmistrza Gminy i Miasta czervionka -

Leszcryny projekcie uchwaly w sprawie wietoletniej prognozy finansowej na
lata2012 - 20fS.

Na podstawi 
? ry:?30 ustawy z dnia27 sierpnia 2009 r.roku o finansach publicznych(Dz'U'z 2009 r.Nr 157, poz. 1240zp6in.an.)-orazart. 13 pkt 12, urt. igust.2 iart.z0ust' I ustawy z dnia 7 puhdziemtka 1992-roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U.22001r' Nr 55, pz- 577 zwtn. zrn.) II Sklad orzekajqcy Regionalnej l"by ouruhunkowejwKatowicach u c h w a I a co nastgpuje:

$1.
Wydaje siQ pozytywnQ opinig o przsdloaonym przez Burmistza Gminy i Miasta

Czerwionka - Leszcryny projekcie uchwaly w sprawie wieloletniej dt;t finansowej nalata2012-2015.

$2.

Uchwala wchodzi w iryciez dniem podjEcia.

Uzasadnienie:

II Sklad orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, po dokonaniu
analizy przedlokonego prz-ez Burmistrza Gminy i Miasta Czenvionka - Leszcryny projektu
uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 - 2015 s-trvieid^, 

"onastgruje:
- projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2015 opracowany zostal w formie
uchwaly Rady Miejskiej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta
Czerwionk a - Leszcryny,
- okres objgty wieloletni4 prognoz4 finansow4 oraz okres, na kt6ry sporz4dzono prognozQ
kwoty dtugu sqzgodne z wymogami okre6lonymi w art. 227 ustawy o finansach publicznych,-
- na lata objEte prognozq zaplanowano m.in.: dochody i wydatki biezqce, dochody i wyia*i
majqtkowe, lv}mik bud2etu, przeznaczenie nadwyzki/spos6b sfinansowania deiicytu,
przychody i rozchody budzetu, kwotE dtugu i spos6b jego splaty oraz limity wydatk6w na
planowane i realizowane przedsigwzigcia - zgodnie z postanowieniami zawartymi w art,226
ust. I i ust. 2 ustawy o finansach publicznych,
- prognoza kwoty dfugu zostala sporz4dzona z zachowaniem wymogu, o kt6rym mowa
w art. 243 ustawy o finansach publicznych,



- wartosci przy'jEte w projekcie wieloletriej p,rognozy finansowej i w projekcie bud2etu na2012 t sq ze sob4 zgodne w zakresie rl.yni[u uui Zetu i ^*i,,twlrr r niro'r.rot przychod6wi rozchod6w,
- upowaznienia dla Burmistza Gminy i Miasta do zaci4gania zobowiryan i ptzekazaniauprawnieri kierownikom jednostek organizacyjnych zostaly prawidlowo okreslone.

Pnedlo2one do projektu uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy finansowejobjaSnienia nie budz4 zas ffie\efi .

Biorqc pod uwagq powyisze ustaleni4 sklad orzekaiqcy przedstawiony
uchwaly w sprawie wieloletniej

{ransowej zaopiniowal pozytywnie.
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Od niniejszej uchwaly Burmistzowi
pe&rego skladu Kolegium Regionalnej Izby
14 dni od daty dorgczenia.

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


