
Uchwała Nr 4200tll29l20l5

z dnia 28 stycznia 2015 roku

I Składu Orzekającego Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Katowicach

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

Dziedzice, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

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

publicznych (Dz. U. z2013 r. poz.885 z póżn. zm.), art. 19 ust. 2 i art.20 ust. 1 ustawy z dnia

7 pńdziemika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunko}yych (Dz. U. z20I2 r. poz. 1113

zpóźn. zm.),I Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach:

Przęwodniczący: TadeuszStawowczyk

członkowie: Krystyna Zawiślak

Bemadeta Dziedziak

uchwala, co następuje:

§1.

Wydaje się pozytywną opinię o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy

Czechowice-Dziedzice wynikaj ącej z planowanych i zaciągniętych zobowiryń.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzasadnienie

W dniu 8 stycznia 2015 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach,

Zespołu Zamiejscowego w Bielsku-Białej, wpłynęła uchwała Nr IV/14l14 Rady Miejskiej

w Czechowicach-Dziedzicach zdnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu gminy na rok

2015, natomiast w dniu 31 grudnia 2014 roku zostńa przekazana - w formie dokumentu



elektronicznego - uchwała Nr IV/15/14 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicachdnia 30

grudnia 2014 r. wsprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czechowice-Dziedzice.

Zgodnie z art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.

z 2013 t. poz. 885 z poźn zm.), regionalna izba obrachunkowa na podstawie przyjętej ptzez

jednostkę samorządu terytorialnego wieloletniej prognozy finansowej otaz uchwały

budżetowej przedstawia opinię w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki

samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych izaciągniętych zobowiązań. o której

mowa w art. 226 ust.6 tej ustawy.

I Skład Onekający zwużyŁ, co następuje:

Prawidłowość planowanej kwoty długu Gminy Czechowice-Dziedzice, sporządzonej

na okres obejmujący lata 2015-2020, Skład Orzekający ocenił w szczególności pod kątem

spełniania relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

publicznych. Zgodnie z tym przepisem - w roku budżetowym orz w kazdym roku

następującym po roku budżetowym - relacja Łącznej kwoty przypadających w danym roku

budżetowym:

' 1) spłat rat kredytów i pożyczek) wTaz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów

ipożyczek,

2) wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od

papierów wartościowych,

3) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oruz gwarancji,

do planowanych dochodów ogółem budzefu nie może przel<roczyć średniej arytmetycznej

z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych

o dochody ze sprzedńy majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów

ogółem budżetu.

Na podstawie analizy przedłożonych dokumentów Skład Orzekający stwierdził, że

Prognoza kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego zostńa opracowana na okres, na

który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąó zobowiązania, zgodnie zart.227 ust. 2 ustawy

z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, z zachowaniem wymogu spełniania

w latach objętych wieloletnią prognozą finansową, relacji określonej w przywołanym art.243

tej ustawY. Wobec powyższego Skład uznŃ, że planowana kwota długu, w okresie objętym

Ptognozą, kształtuje się na poziomie zapewniającym przestrzeganie obowiązujących

przepisówprawnych regulujących dopuszczalny poziom zadłużeniajednostki. Jednakże Skład



U

Oruekający przypomina, że dane wykazywane w poszczególnych latach objętych wieloletnią

prognozą finansową, obejmującą równięż kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego,

wirrny byó kazdorazowo weryfikowane z uwzględnieniem ustawowego wymogu

realistyczności, stosownie do regulacji zawartej w art. 226 ust. 1 ustawy zdniaT7 sierpnia

2009 roku o finansach publicznych.

Ponadto zgodnie zart.230 ust.4 w związkuzaft.246 ust.2 ustawy zdniaT7 sierpnia

2009 roku o finansach publicznych niniejsza uchwała winna byó opublikowana ptzęz

jednostkę samorządu terytońalnego w terminie 7 dni od daty ottzymania od Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Katowicachnazasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r.

o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z20I4 r. poz.782).

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia I Skład Orzekający wydał opinię jak

w sentencji uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
I SkNadu Orzekającego

RĘ-Ę-#łł$YT*§-#uu,

Zespół w Bielsku-Białei

Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby

ObrachuŃowej w Katowicach, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


