
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA 
w R Z E S Z O W I E 

35-064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 10 

UCHWAŁA Nr 4/ //4i£ /2022 

z dnia 10 marca 2022 roku 

Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Rzeszowie 

w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwak Nr 
XXXI/504/2022 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy Łańcut 

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie: 
1. Janusz Mularz przewodniczący 
2. Maria Czarnik - Golesz członek 
3. Alicja Nowosławska-Cwynar członek 

działając na podstawie art. 13 pkt 10, art. 19 ustawy z dnia 7 października 1992 r. 
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2137), 

postanawia 

wydać pozytywną opinię o prawidłowości planowanej kwoty długu. 

U Z A S A D N I E N I E 

W uchwale Nr XXXI/504/2022 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie uchwa
lenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łańcut, przedstawiona została prognoza kwoty 
długu w wysokości 19031000 zł planowana na koniec 2022 roku. 

Zgodnie art. 230 ust. 4 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), 
regionalna izba obrachunkowa na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialne
go wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwały budżetowej przedstawia opinię w sprawie 
prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z pla
nowanych i zaciągniętych zobowiązań, o której mowa w art. 226 ust. 1 pkt 6. Przepis art. 246 
ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

W budżecie Gminy Łańcut na rok 2022 zaplanowano (kwoty w zł): 
1. Dochody budżetu ogółem w kwocie 97372990 z tego: 

• dochody bieżące w kwocie 91491132, 
• dochody majątkowe w kwocie 5881858, 

2. Wydatki budżetu ogółem w kwocie 112152990 z tego: 
• wydatki bieżące w kwocie 92725582, 
• wydatki majątkowe w kwocie 19427408, 

3. Przychody budżetu ogółem w kwocie 16080000, 
4. Rozchody budżetu ogółem w kwocie 1300000, 



Z prognozy kwoty długu, stanowiącej część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finan
sowej wynika, że zadłużenie Gminy Łańcut planowane na koniec 2022 roku będzie wynosić 
kwotę 19031000 zł. Na koniec 2036 roku nastąpi całkowita spłata zadłużenia. W roku 2022 pla
nowana różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi kwotę ujemną 
1234450 zł (dochody bieżące niższe od wydatków bieżących), a po skorygowaniu o odpowied
nie przychody zaplanowane w budżecie gminy na rok 2022 wynikające z art. 217 ust. 2 ustawy o 
finansach publicznych wyniesie kwotę 565550 zł. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 paź
dziernika 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz nie
których innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1927) w roku 2022 do ustalenia relacji, o której mo
wa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 
r. poz. 305,), dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego mogą być powiększone tak
że o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fi
nansach publicznych, czyli o przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pie
niężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z 
rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Zgod
nie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych i 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2500 ze zm.) ustalana na lata 2022-2025 rela
cja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w 
art. 243 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do planowa
nych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych 
dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze 
sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. 
Ustalona w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2025 relacja z art. 243 ustawy 
o finansach publicznych została obliczona według średniej siedmioletniej. 

Z danych wynikających z wieloletniej prognozy finansowej wynika, że w latach 2022-2036 
objętych prognozą nie zostanie przekroczony wskaźnik określony w art. 243 ust. 1 ustawy o 
finansach publicznych, z tego w latach 2022-2025 wynosił będzie: 
• wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań (kol. 8.1) - 2,24% do dopuszczalnego 

wskaźnika spłaty zobowiązań (kol. 8.3)-13,12% w roku 2022, 
• wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań (kol. 8.1) - 3,33% do dopuszczalnego 

wskaźnika spłaty zobowiązań (kol. 8.3)-11,17% w roku 2023, 
• wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań (kol. 8.1) - 2,96% do dopuszczalnego 

• wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań (kol. 8.1) -2,78% do dopuszczalnego 
wskaźnika spłaty zobowiązań (kol. 8.3)- 9,72% w roku 2025, 

W świetle powyższych ustaleń, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Rzeszowie opiniuje pozytywnie prawidłowość planowanej kwoty długu. 

Od uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do pełnego Składu Kolegium Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały. 

wskaźnika spłaty zobowiązań (kol. 8.3)-10,22% w roku 2024, 

Otrzymują: 
1) Wójt Gminy Łańcut 
2) Aa 
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