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t 1

II Skladu OrzekajQcego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie: opinii o prawidlowosci pranowanej rrwoty drugu Gminy i Miasta
czerwionka-Leszcryny, wynikaiqcej z pranowanych i zaciQgniptych
zobowi4zafi.

Na podstawie atl'.230 ust. 4 ustawy.z dnia27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych(Dz' U' 22009 r. Nr 157, poz. 1240zp6in. zm.), art. i9 ust. 2i20 ust. I ustawy zdrnaTpuldziemika 1992 rgkg-oregionalnychlzbach obrachunkolyych Qt. Dz. rJ. 2200r r. Nr 55,poz'577 zp6in. zm.) II.SkladOrzekaj4cy Regionalnej Izby'Obrichunkowej w Katowicach
uchwala  conas tEpu je :

$1.
Wydaje siQ p-orytywnq opinig o prawidlowoSci planowanej kwoty dtugu Gminyi Miasta Czerwionka-Leszczyny, wyniiajQcej z planowanycir i zaciagnigtych Lobowrq21t.

$2.
Uchwala wchodzi w Zyciez dniem podjgcia.

Uzaspdnienie :

Na podstawie przyjqtej pnez-Radg Miejskq w Czerwionc e-Leszcrynach UchwalyNrXVVl6Slll zdnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej prognozy FinansowejGminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz Uchwaly Budzeiowej" G-iny i Miastaczerwionka'Leszczyny na rok 2012 Nrxvvl6Tlll z dnia 16 grudnia 20ll r.,IISkladOruekaj4cy ustalil, co nastgpuje:

l' Na lata 2012'2013 objqte wieloletniqprognoze finansowq zgodnie z art. l2l ust. g ustawy'9i127 sierpnia 2009 r. PlSepisy *ptb*aa-i4ce ustawE o fin*ru"h publicznych @2. U.22009 r' Nr 157, poz. -1241) maj4 zastotg**il zasady okreslone * urt. 169-17l ustawyzdrua 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych fol. v. z 2005 r. Nr 249, poz.2104
zp6in.zrn.).

Z. wieloletniej prognozy finansowej wynika, 2e na lata 2012-2013 spelnione zostanq wymogiokrcdlone w art. 169 i wt.l70 ustawy z dnia3O czerwca 2005 roku o tinansach publicznych.

2' Prawidlowoii planowanej kwoty dlugu na lata 2014-2020 Sklad orzekaj4cy ocenil podk4tem relacji z art.243 ustawy z dnia2*ierpnia 2009 roku o finansach p,ruii"^y"h (Dz. U.22009 r. Nr 157, poz. 1240 zp62n. zm.), kr6ry bgdzie obowi4Tywai od 2ol+ roku.



Na podstawie artalizy przedloZonych danych II Sktad Orzekajqcy stwierdza, 2e
prognoza kwoty dtugu opracowana zostala przy zachowaniu wymogu zawartego w art.243
ustawy i orzekl jak na wstgpie.
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Od niniejszej uchwaly przysluguje odwolanie do pelnego skladu Kolegium

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia


