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Uchwała Nr 4100 tlll4l20l2
z dnia 17 stycznia 20t2 roku

I Składu Orzekającego Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoĘ długu Gminy Czechowice -

Dziedzice wynikającej z planowanych i zaciągnięĘch zobowiązań.

Na podstawie art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr I57 , poz. 1240 z późn zm.), art. 19 ust. 2 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
7 pńdziemika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkolvych (Dz. U. z2001 r. Nr 55,

poz.577 z poźn. zm.),I Skład OrzekĄący Regionalnej lzby Obrachunkowej w Katowicach
uchwala conastępuje:

§1.

Wydaje się pozytywną opinię o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy
C zecho wi c e -D ziędzice wynikaj ącej z pl anowan y ch i zaciryniętych zob ow iązah.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzasadnienie

Na podstawie przyjętej przez Radę Miejską w Częchowicach -Dziedzicach uchwały
Nr XVIIVL1LT z dńa 20 grudnia 2011 r. w sprawie ptzyjęcia wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2012- 2018 oraz uchwaĘ Nr XVIII/ 150ll1' z dnia 20 grudnia 2011 r. w
sprawie: Uchwała Budzetowa Gminy Czechowice-Dziędzice na rok 2012 , które wpłynęły do

Izby w dniu}7 grudnia 2011 roku, I Skład Orzekający ustalił, co następuje:

1. Na lata 2012-2018 objęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z art. l21
ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach
publicznych (Dz. U. Nr l57, poz. 124I z późn. zm.) mają zastosowanie zasady określone
w art. 169-171ustawy z dnia3} czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,

poz. 2104 zpoźn. zm.). Z wieloletniej prognozy finansowej wynika, że w latach 2012-2013
zostanąspełnione wymogi określone w art. 169 i art.170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku
o finansach publicznych.
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2. PrawidłowoŚÓ planowanej kwoty długu na lata 20t4-20l8 Skład Orzekający ocęnił
Pod kątem relacji z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach iutiicznyctr
(D1. U. Nr 157, Poz. 1240 z późn. zm.), który będzie obowiąywać od 2014 roku. Na
Podstawie analizy przedłożonych danych Skład Orzekający stwieidzą ze prognoza kwoty
długu opracowana zostńaprzy zachowaniu wymogu zawartego w art. 2a3 usLw} i orzekł jal
na wstępie.

Od niniejszej uchwĄ przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium
Regionalnej Izby ObrachuŃowej w Katowicach, w terminie 14 dni od daty jej doręczŃa.
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mgr Tadeusz Stawowcąyk


