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// U chwa³a Nr 00570/11/13/2004

z dnia 14 stycznia 2004 roku

II Sk³adu Orzekaj¹cego Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie: opinii o prawid³owoœci za³¹czonej do bud¿etu na 2004 rok prognozy kwoty
d³ugu Gminy Katowice. '

N a podstawie art. 115 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z póŸno zm.) art. 13 pkt 2, art. 19
i 20 ustawy z dnia 7 paŸdziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z póŸno zm.), II Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Katowicach u c h wal a co nastêpuje:

§ 1.

Wydaje siê pozytywn¹ opiniê o prawid³owoœci za³¹czonej do bud¿etu na 2004 rok

prognozy kwoty d³ugu Gminy Katowice.

§ 2.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia

Uzasadnienie:

Wed³ug przed³o¿onej prognozy, d³ug gminy wyliczony zgodnie
z rozporz¹dzeniem Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 1999 roku w sprawie
szczegó³owych zasad klasyfikacji tytu³ów d³u¿nych zaliczonych do pañstwowego d³ugu
publicznego (Dz.U. z 1999 r. Nr 38, poz. 364) wyniesie na koniec 2004 roku 88.615.388 z³

na co sk³adaj¹ siê:

-kredyt 84.615.388 z³,
;

-po¿yczka 4.000.000 z³. .' .

D³ug gminy wykazany na koniec 2004 roku podlega³ bêdzie sp³acie w latach 2005-2015.
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Prognozowana ³¹czna kwota d³ugu gminy na koniec roku bud¿etowego stanowi, wed³U~
przed³o¿onych danych 10,3 % planowanych dochodów na 2004 rok, co oznacza, i¿ nie
przekracza ona dopuszczalnego 60 % progu zad³u¿enia okreœlonego w art. .114 ustawy z dnia
26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.
148 z póŸno zm.).

Na podstawie analizy przed³o¿onych danych II Sk³ad Orzekaj¹cy nie wnosi zastrze¿eñ
do prognozy d³ugu gminy na koniec roku bud¿etowego i orzeka jak na wstêpie.
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Od niniejszej uchwa³y przys³uguje odwo³anie do pe³nego sk³adu Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni od daty jej dorêczenia.
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