
Uchwała Nr 4100tll 612014

z dnia t7 stycznia 2014 roku

I Składu Orzekającego Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Katowicach

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

Dziedzicen wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowivań.

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

publiczrrych (Dz. U. z20l3 r. poz. 885 z późn zm.), arl. 19 ust. 2 i art. 20 ust. l ustawy z dnia

7 pńdziernika1992 r. o regionalnych izbach obrachunkolvych (Dz. U. z20I2 r. poz. 1113

zpóźn. zm.), I Skład Otzekający Regionalnej lzby Obrachunkowej w Katowicach

uchwala, co następuje:

§1.

Wydaje się porytywną opinię o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy

Czechowice-Dziedzicewynikającejzplanowanychizaciągniętychzobońązń.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzasadnienie

Na podstawie przyjętej ptzęz Radę Miejską w Czechowicach-Dziedzicach uchwały Nr

Nr XLV/422ll3 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy

Czechowice-Dziedzice, która została przekazana do Regionalnej lzby ObrachuŃowej

w Katowicach w formie dokumentu elektronicznęgo oraz uchwały Nr XLV/42lll3 Rady



Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia l7 grudnia 2013 r. w sprawie budzetu Gminy
Czechowic e-Dziedzicę na 2OI4 rok, przedłozonej w Izbie dnia 27 grudnia 20 l 3 roku, I Skład
Orzekający ustalił, co następuje:

PrawidłowoŚĆ Planowanej kwoty długu na lata 2014-2020 Skład orzekający ocenił
Pod kątem relacji okreŚlonej w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

PublicznYch (Dz.IJ. z20l3 r. Poz.885 z poźn zm.), który ma zastosowanie po razpierwszy
do uchwał budzetowYch jednostek samorządu terytorialnego na rok20l4, zgodnie zregulacją
zawartą w art. l2I ust.Z ustawY z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzające
ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr l57 zpoz. l24I zpóźn. zm.).

Na Podstawie analizy przedłożonych danych I Skład oruekający stńęrdził, żę
Ptognoza kwotY długu jednostki samorządu terytorialnego została opracowana na okres, na
który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąó zobowięania,zgodnie zart.227 ust. 2 ustawy
z dnia 27 sierPńa 2009 roku o finansach publicznych, z zachowańem wymogu spełniania
w latach objętYch wieloletnią ptognozą finansową, indywidualnego wskaźnika zadŁażęńa
określonego w art. 243 tej ustawy.

Skład OtzekającY dodatkowo informuje, że ustawą z dnia 8 listopada 2013 roku
o zrrrianie ustawY o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.IJ. z 2013 t.

Poz, |646) dokonano zmiarly niektórych przepisów ustawy o finansach publicznych, w tym
takŻe dotYczącYch obliczania relacji z art.243. Ponadto rozporządzeniem Ministra Finansów
z dńa 31 grudnia 2013 roku zmieniającym rozporządzeńe w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.I]. z2Ot3 r. poz. 1736) wprowadzono
zmianę treŚci załącznika nr 1 do rozporządzenia - wzoru wieloletniej prognozy finansowej
jednostki samorządu terYtorialnego. W związku z tym zwraca się uwagę na konieczrrość
dostosowania Podjętej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej do aktrralnie
obowiązuj ącego stanu prawnego.

w związkuzpowyższym I skład orzekł jak w sentencji uchwały.

nWę*pnJr,P3Obrachunkona

PRZEWODNICZĄCY

I §kNadu Orzekającego

Zespół w Eiel§ku-Białai czŁóNńK KoLEćluM:.-\Y,(
Tadeisz Stawowczyk

Od niniejszej uchwałY przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium
Regionalnej IzbY Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


