
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA 
w RZESZOWIE 

35-064 Rzesz6w, ul. Mickiewicza 10 

UCHWAtA Nr IV/ i)~ /2011 

z dnia 14 marca 2011 roku 

SKtADU ORZEKAJJ\CEGO 

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ 

w RZESZOWIE 

w sprawie: 	 opinii 0 moiliwosci sfinansowania deficytu budietu przedstawionej w uchwale 
budietowej Nr Vlj35j2011 Rady Gminy lancut z dnia 22 lutego 2011 r. 

Sktad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie: 
1. Janusz Mularz - przewodniczqcy 
2. Alicja Nowostawska-Cwynar - cztonek 
3. Maria Czarnik-Golesz - cztonek 

dziatajqc na podstawie art. 13 pkt 10 i art. 19 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 r. 
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz art. 246 
ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze 
zm.), 

postanawia 

wydac pozytywncl opmu~ 0 moiliwosci sfinansowania deficytu budietu wynikajqcego 
z uchwaty budietowej Gminy lancut na 2011 rok. 

UZASADNIENIE 

W dniu 1 marca 2011 r. wptyn~ta do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie uchwata 
Nr Vlj35j2011 Rady Gminy lancut z dnia 22 lutego 2011 r. z kt6rej wynika, co nast~puje: 
I. W uchwale budietowej na 2011 rok zaplanowano: 

1. dochody budietu og6tem w kwocie 50833041 zt, z tego: 

• dochody bieiqce w kwocie 46189419 zt, 

• dochody majqtkowe w kwocie 6043312 zt 
2. wydatki budietu og6tem w kwocie 56883041 zt z tego: 

• wydatki bieiqce w kwocie 43790009 zt, 

• wydatki majqtkowe w kwocie 13093032 zt 
3. deficyt w kwocie 6050000 zt, 
4. przychody budietu w kwocie 7850000 zt, 
5. rozchody budietu w kwocie 1800000 zt. 



Planowany deficyt na koniec 2011 r. ustalono w kwocie 6050000 zf, zostanie pokryty przy
chodami z tytufu kredyt6w bankowych .. 

Zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych 
uchwafa budietowa jednostki samorz'ldu terytorialnego okresla kwot~ planowanego deficy
tu budietu jednostki samorz'ldu terytorialnego wraz ze ir6dfami pokrycia deficytu. 

W zwi'lzku z powyiszym Skfad Orzekaj'lcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 
stwierdzif, co nast~puje. 

Odpowiednio do dyspozycji art. 217 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach 
publicznych, deficyt budietu jednostki samorz'ldu terytorialnego moie bye sfinansowany 
przychodami pochodz'lcymi z: 
1. 	 sprzedaiy papier6w wartosciowych wyemitowanych przez jednostk~ samorz'ldu teryto

rialnego, 
2. 	 kredyt6w, 
3. 	 poiyczek, 
4. 	 prywatyzacji maj'ltku jednostki samorz'ldu terytorialnego, 
5. 	 nadwyiki budietu jednostki samorz'ldu terytorialnego z lat ubiegtych, 
6. 	 wolnych srodk6w jako nadwyiki srodk6w pieni~inych na rachunku biei'lcym budietu 

jednostki samorz'ldu terytorialnego, wynikaj'lcych z rozliczen wyemitowanych papier6w 
wartosciowych, kredyt6w i poiyczek z lat ubiegtych. 

Bior'lc pod uwag~ powyiszy stan faktyczny i prawny, Sktad Orzekaj'lcy postanowit wydae 
opini~ jak w sentencji. 

Od uchwaty Sktadu Orzekaj'lcego stuiy odwotanie do petnego sktadu Kolegium Regio
nalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, w terminie 14 dni od dnia dor~czenia niniejszej 

uchwafy. 

Otrzymuja: 

1) Wajt Gminy tancut x2 
2) a/a . 


