Uchwala Nr 4100lIV/77/2011
z dnia 18 kwietnia 2011 roku
IV Skladu Orzekajacego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach
w sprawie: opinii 0 prawidlowosci planowanej kwoty dlugu Miasta Gliwice, wynikajacej
z planowanych i zaciagnietych zobowlazari.

Na podstawie art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierp nia 2009 roku 0 finansach
publicznych (Dz. U . z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z pozn zm.), art. 19 ust. 2 i art. 20 ust. 1
ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 r. 0 regionalnyc h izbach obrachunkowych (tj. Dz. U.
z 200 1 r. Nr 55 , poz.577 z pozn, zm .), IV Sklad Orzekajacy Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach u c h w a I a co naste puje:

§l.
Wydaje sie pozytywna opinie 0 prawid lowosc i planowanej kwoty dlu gu Miasta
Gliwice wynikaj acej z planowanych i zaciagnietych zobowiazan.

§ 2.
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj eci a,

Uzasadnienie:
Na pod stawie przyj etej przez Rad er Miejska w Gliwicac h Uchwaly Nr V/40/20 11 z dnia 17
marca 20 11 r. w sprawie Wi elol etni ej Prognozy Finansowej miasta Gli wice na lata 20 11-2032
ora z Uchwaly Nr IV/1 8/2 0 II z dni a 3 lutego 20 11 r. w sprawie bud zetu Miasta Gliwice na
20 11 rok , IV Sklad Orzekajacy ustalil, co nastepuje:
1. Na lata 20 11-20 13 objete wieloletnia prog noza finansowa, zgo dnie z art. 121 ust. 8 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzajace ustawe 0 finan sach publiczn ych (Oz. U.
z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 ) maj a zastosowanie zasa dy okreslon e wart. 169- 171 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 roku 0 finansach publicznych (Oz. U . z 2005 r. Nr 249, poz. 2 104
z pozn, zm.).
Z wieloletniej pro gno zy finan sowej na wyzej wymienione lata wy nika, ze laczna kwota
splat rat kapitalowych wraz z odsetkami oraz wyk up6w papi er6 w wa rtosciowych wraz
z naleznymi odsetkami a tak ze ewentualnych splat z tytulu poreczen nie przekro czy
dopu szczalnego pro gu wynoszacego 15% dochod6w planowan ych na dany rok , co jest

zgodne z art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku 0 finansach publicznych.
Prognozowany wskaznik splaty zadluzenia wynosi w 2011 roku 0,76%, w 2012 roku 3,12 %
i w 2013 roku 3,78%.
Prognozowana laczna kwota dlugu miasta na koniec roku budzetowego 2011, 2012
i 2013 nie przekracza rowniez dopuszczalnego 60 % progu zadluzenia, okreslonego wart. 170
ust. 1 ww. ustawy 0 finansach publicznych. Na koniec tych lat dlug miasta Gliwice wyniesie
odpowiednio: 20,36%, 24,26% i 25,60% planowanych w danym roku budzetowym
dochod6w.

2. Prawidlowosc planowanej kwoty dlugu na lata 2014-2032 Sklad Orzekajacy ocenil
w oparciu 0 wymogi wynikajace z art. 243 i art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z pozn. zm.), kt6re zaczna
obowiazywac od 2014 roku.
Z wieloletniej prognozy finansowej miasta Gliwice wynika, iz w kazdym roku, relacja
lacznej kwoty przypadajacych w danym roku budzetowym splat rat kredyt6w i pozyczek oraz
wykup6w papier6w wartosciowych wraz z naleznymi odsetkami i potencjalnych splat kwot
wynikajacych z udzielonych poreczen do planowanych dochod6w ogolem budzetu nie
przekroczy sredniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochod6w
biezacych powiekszonych 0 dochody ze sprzedazy majatku oraz pomniejszonych 0 wydatki
biezace, do dochod6w ogolern budzetu.
Na podstawie analizy przedlozon ych danych IV Sklad Orzekajacy nie wnosi
zastrzezeri do prawidlowosci planowanej kwot y dlugu wynikajacej z planowanych oraz
zaciagnietych zobowiazan i orzekl jak na wstepie.
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PRZEWODNICZJ\CY
IV Skladu Orzekajacego

mgrpa~azga

Od niniejszej uchwaly przysluguje odwolanie do pelnego skladu Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

