
Uchwała Nr 4200/lV/71/2015

z dnia 11 lutego 2015 roku

IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Katowice,
wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

Na podstawie art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późno zm.), art. 19 ust. 2 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113
z późno zm.) IV Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
u c h wal a co następuje:

§1.

Wydaje się pozytywną opmię o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta
Katowice, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Na podstawie przyjętej przez Radę Miasta Katowice uchwały Nr V/33/15 z dnia
28 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Katowice na lata
2015 - 2035 oraz uchwały Nr V/34/15 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta
Katowice na 2015 rok, IV Skład Orzekający ustalił, co następuje:

Przedłożona prognoza kwoty długu obejmuje okres, na który zaciągnięto i planuje się
zaciągnąć zobowiązania finansowe, co jest zgodne z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach
publicznych.

Prawidłowość planowanej kwoty długu na lata 2015 - 2035 Skład Orzekający ocenił
również pod kątem relacji z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późno zm.), który stanowi, iż organ stanowiący
jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje,
że dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia przekroczy średnią arytmetyczną z trzech



ostatnich lat wskaźnika nadwyżki operacyjnej liczonej z uwzględnieniem dochodów ze
sprzedaży majątku. Warunek, o którym mowa powyżej dotyczy nie tylko danego roku
budżetowego ale również każdego roku następującego po roku budżetowym.
Z przeprowadzonej analizy wynika, że przedłożona prognoza kwoty długu opracowana
została przy spełnieniu relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych, stanowiącej
o możliwości spłaty zobowiązań zaliczanych do długu publicznego w poszczególnych latach
objętych prognozą.

W ocenie Składu Orzekającego, opiniowana prognoza kwoty długu spełnia wymogi
ustawowe, w związku z~~rzeczono jak w sentencji.
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Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


