
Uchwała Nr ĄOOnB2l2013

z dnia 23 sĘcznia 2013 roku

ą

ą

I Składu Orzekającego Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Katowicach

w sPrawie: oPinii o Prawidłowości planowanej lrwoł długu Gminy Czechowice_

Dzieilzice, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobow iązań.

Na Podstawie art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

PublicznYch(Dz. U. Nr l57,poz. 1240 zpóźnzm.), art. t9 ust. 2 i art.20 ust. 1 ustawy z dnia
7 Pńdziemika 1992 r. o regionalnychizbach obrachunkowych (Dz. U. z20I2 r. poz.1l13),
ISkład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej wKatowicach uch w a l a co
następuje:

§1.

WYdaje się PoryĘwną opinię o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy
Czechowice-Dziedzice, wynikającej z planowanychizaciągniętych zobowiązń.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dnięmpodjęcia.

uzasadnienie

Na Podstawie Przyjętej przez Radę Miejską w Czechowicach-Dziedzicachuchwały Nr
Wll293ll2 z dńa 18 grudnia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finarrsowej Gminy
Czechowice-Dziedzice na lata 2013-2029 oraz uchwały Nr XXXIl2gzlI2 z dńa 18 grudnia



ą

2012 r. w sprawie budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice na 2013 rok, które wpłynęły do

Izby w dniuZ7 grudnia 2012 rokl,1,I Skład Orzekający ustalił, co następuje:

1. Na rok 2013, objęty wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z art. I21ust. 8 ustawy

z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U.

Nr 157, poz. l24l z późn. zm.) mają zastosowanie zasaĘ określone w art. 169-17I ustawy

z dnia3D częrwca 2005 roku o finansach publicznych(Dz. U. Nr 249,poz.2104 zpóźn. zm.).

Z wieloletniej prognozy finansowej wynika, że w roku 2013 zostaną spełnione wymogi

określone w art. 169 i art. 170 ustawy z dńa 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych.

2. Prawidłowość planowanej kwoty długu na lata 2014-2019 Skład OrzekĄący ocenił

pod kątem relacji z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

(Dz. U. Nr l57, poz. 1240 z późn. zm.), który będzie obowiązywać od 2014 roku.

Na podstawie analizy przedłożonych danych Skład Orzekający stwierdza, że prognoza kwoty

długu opracowana zostńaprzy zachowaniu wymogu zawartego w art. 243 cyt. ustawy.

Skład Orzekający zNvraca jednocześnie uwagę na obowiązek nałożony na jednostki

samorądu terytorialnego, polegający na koniecmości dostosowania uchwał wsprawie

wieloletnich prognoz finansowych oraz uchwał budZetowych do wymogów określonych

wtreści art.37 ustawy z dnia 7grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w zvńązku

zrealizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z20I2 t. poz. 1456) - w terminie 3 miesięcy od dnia

wejścia w życie tej ustawy, tj.od dnia 1 stycznia 2013 r.

W zwiryku zpov,ryżsrym I Skład orzekJ jakw sentencji uchwały.

PRZE

I Skład

mgr Tadeusz Stawowcąyk

Ą

Od niniejszej uchwały przysługuje

Regionalnej lzby Obrachunkowej w Katowicach, w

odwołanie do pełnego składu Kolegium

terminie 14 dni od daty jej doręczeńa.

loDNI


