Uchwała Nr

z

4200

ll/14l20t7

dnia 16 sĘcznia 2017 roku

I Składu Orzekającego Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie: opinii o prawidłowościplanowanej kwoty długu Gminy Czechowice-Dziedzice

wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

Na podstawie art. 230 ust. 4 ustawy

z

dnia

ż7 sierpnia

2009 roku o finansach

publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) otaz art. 13 pkt l0, art. l 9 ust. 2 i art. ż0
ust.

l

ustawy

z

dnia

7

pńdziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U.

z20l6r.poz.56l), l

Skład Orzekający Regiona|nej Izby Obrachunkowej w Katowicach:

Przewodniczący:

Tadeusz Stawowczyk

członkowie:

Krystyna Zawiślak
Bemadeta Dziedziak

uchwalao co

następuje:

§1.
Wydaje się pozy§rvną opinię o prawidłowościplanowanej kwoty długu Gminy
Czechowice-Dziedzice wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzasadnienie
W dniu 30 grudnia 20l6 roku do Regionalnej lzby Obrachunkowej w Katowicach,
Zespołu Zamiejscowego

w

Bielsku-Białej, wpłynęłauchwała Nr XXVIIll30ll16 Rady

Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 20 grudnia 2016 t. w sprawie budżetu Gminy

Czechowice -Dziedzicę na rok 2017 , natomiast w dniu żżgrudnia 20 l 6 roku zostaŁa przekazana

-w

-

formie dokumentu elektronicznego

w Czechowicach-Dziedzicach

z

dnia" 20

uchwała NrXXVIIIl302ll6 Rady Mie.iskiej

grudnia 2016 r. w sprawie wieloletnie.i prognozy

finansowej Gminy Częchowice -Dziedzicę. Zgodnie z art. ż30 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierPnia
2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.

z

2016 r. poz. |870 z pożn zm.), regionalna izba

obrachunkowa - na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego wieloletniej
prognozy finansowej oraz uchwały budzetowej - przedstawia opinię w sprawie PrawidłowoŚci

planowanej kwoĘ długu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej zplanowanYch

i zaciągniętych zobowiązań,

o której mowa w art.

żż6ust. l pkt 6 tej ustawy.

I Skład Orzeka.iący zważył, co następuje:

Prawidłowośćplanowanej kwoty długu Gminy Czechowice-Dziedzice, sporządzonej na

okres obejmujący lata 20l7-2Oż3, Skład Orzekający ocenił w szczególnoŚci pod kątem
spełniania relacji określonej w art. ż43 ustawy z dnia ż7 sierpnia 2009 roku o f'inansach
publicznych. Zgodnie

z

tym przepisem

-w

roku budżetowym oraz

w

każdym roku

następującym po roku budżetowym - relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku
budżetowym:

l)

spłat rat kredytów

ipożyczek,wrazznależnymi w danym roku odsetkami od kredYÓw

i pożyczek,

ż) wykupów

papierów wartościowy ch wraz

z należnymi odsetkami i dyskontem od PaPierów

wartościowych,

3)

potencjalnych spłat kwot wynikających zudzielonych poręczeń oraz gwarancji.

do planowanych dochodów ogółem budżetu nie moze przekroczyc średniej arYtmetYcznej

z obllczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonYch
o dochody ze sptzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem

budzetu.

Na podstawie analizy przedlożonych dokumentów Skład Orzekający stwierdził, ze
prognoza kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego została opracowana na okres, na

który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąó zobowiązania, zgodnie zart.żż7ust, 2 ustawy

z dniaż7 slerpnia2OO9

roku o finansach publicznych. Najwyższy poziom zadłużenia jednostki

samorządu terytorialnego w wysokości6.965.894,00

zł jest

prognozowany w

20l7

roku,

W okresie objęĘm wieloletnią prognozą finansową zostanie spełniona relacja okreŚlona
w przlłvołanym art. 243 tej ustawy.

Wobec powyższego Skład uznał, że planowana kwota długu, w okresie objętym
prognozą)kształtuje się na poziomie zapewniającym przestrzeganie obowiązujących przepisów
prawnych regulujących dopuszczalny poziom zadłużenia jednostki. Jednakże Skład Orzekający

przypomina, że dane wykazywane

w poszczególnych latach objętych wieloletnią

prognozą

tinansową, obejmującą równięż kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, winny byĆ

każdorazowo weryfikowane

z

stosownie do regulacji zawartej

uwzględnieniem ustawowego wymogu realistl,cznoŚci,

w ań. 226 ust.

l

ustawy zdnia

ż7 sierpnia 2009

roku

o fi nansach publicznych.

Zgodnie
o

z

art. 230 ust. 4

w związku z art. 246 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

finansach publicznych niniejsza uchwała winna być opublikowana przez jednostkę

samorządu terytorialnego

w

terminie

7

Obrachunkowej w Katowicach na zasadach
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U.

dni od daty otrzymania od Regionalnej |zby
określonych w ustawie z dnia 6 września ż00l r.
z2016 r. poz. 1764).

Biorąc pod uwagę povłyższe ustalenia I Skład Orzekający wydał opinię jak w sentencji
uchwały.

Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do Kolegium
Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia,

Regionalne.i lzbY

PRZEWODNICZĄCY
I Składu Orzekającego
Członek Kolegium
Tadeusz Stawowczyk
Elektronicznie podpisany
przez Tadeusz Stawowczyk

Uchwała Nr 4200 ill15l2017

z dnia

16

sĘcznia 2017 roku

I Składu Orzekającego Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie:

opinii o możliwościsfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale
budżetowej Gminy Czechowice-Dziedzice na 2017 rok.

Na podstawie art. 246 ust.

l i 3 ustawy z

dnia

ż7 sierpnia 2009 roku

o finansach

publicznych (Dz. U. zż016t.poz,1870zpożn,zm.)orazań.l3 pkt l0, art. l9 ust. Żiart.Ż0
ust.

l

ustawy

z dnia7 października 1992 roku

zż016 r, poz.56l)

o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U.

- I Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach:

Przewodniczący: TadeuszStawowczyk
członkowie:

Krystyna Zavłiś|ak
Bernadeta Dziędziak

uchwala,

co następuje:

§1.

Wydaje się pozytywną opinię o możliwościsf'inansowania

deficytu

przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Czechowice-Dziedzice naŻ017 rok.

§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzasadnienie
W uchwale Nr XXVilI1301116 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach zdnia
20grudnia ż016 r. wsprawie budzetu Gminy Czechowice-Dziedzicę na rok Ż017, która
wpłynęła do Regionalnej lzby Obrachunkowej

w

Katowicach, Zespołu Zamiejscowego

w Bielsku-Białej, w dniu 30 grudnia 2016 roku, zaplanowano:

dochody budżetu w wysokości

163.600.349,00

wydatki budżetu w wysokości

165.95ż,806,00 zł.

zł^

Deficy.t budzetowy, ustalony jako róZnica między dochodami a wydatkami budźetu,
wynosi

-

2.35ż.457,00 zł.

Jako źrodłasfinansowania planowanego deficytu wskazano:

w kwocie 1.000.000,00 zł,

kredyty

wolne środkijako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budzetu
jednostki samorządu terytorialnego, wynikaj

ubiegłych

l

ącą

z rozliczeń kredytów

i

pożyczęk

z lat

w kwocie 1.35ż.457,00 zł.

Skład Orzekający stwierdził, że wskazane w uchwale budżetowej żrodłapokrycia

deficytu budżetu zostaĘ określonezgodnie

z

2009 roku ofinansach publicznych (Dz. U.

2l7 ust. 2 ustawy z dnia ż7 sierpnia
2016 r, poz. 1870 z późn. zm.) oraz

art,

z

nie budzą zastrzężęń z punktu widzenia legalności. Jak wynika

z

prognozy kwoty długu,

stanowiącej częśó wieloletniej prognozy finansowej, Gmina Czechowice-Dziedzice posiada
możliwośćsfinansowaniazap|anowanego

deficytu przychodami pochodzącymi ze wskazanych

w uchwale budzetowej źrodełi.nie spowoduje to naruszenia zasad dotyczących uchwalania
budzetów. określonychw art. ż42 - 244 powołanej ustawy

z

dnia 27 sierpnia 2009 roku

o finansach publicznych.

Zgodnie

z

att. 246 ust.

2i 3

ustawy z dnia

27

sierpnia 2009 roku o ftnansach

publicznych, niniejsza opinia winna być opublikowana przęz jednostkę samorządu
terytorialnego w terminie 7 dni od daty jej otrzymania od Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 200l roku o dostępie
do informacji publicznej (Dz.U. zż016 r. poz, 1764).

W związku z pov,ryższym orzęczono - jak w sentencji uchwały.

Od niniejszej uchwaĘ przysługuje odwołanie do Kolegium Regionalnej lzby
obrachunkowej w katowicach,

w terminie

14 dni od dnia jej doręczenia.

PRZEWODNICZĄCY
I Składu Orzekającego
Członek Kolegium
Tadeusz Stawowczyk
Elektronicznie podpisany
przez Tadeusz Stawowczylc

