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REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA 

w RZESZOWIE 


35-064 RzeszQw, ul. Mickiewicza 10 


U C H W A l A Nr IV 1 ?2 12012 


z dnia 22 lutego 2012 roku 


Skladu Orzekajqcego 


Regionalnej Izby Obrachunkowej 


w Rzeszowie 


w sprawie: opinii 0 prawidlowosci planowanej kwoty dlugu okreslonej w uchwale Nr 
XVI112512012 Rady Gminy tancut z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia wielo
letniej prognozy finansowej Gminy tancut, 

Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 
1. Janusz Mularz 	 -przewodniczqcy 
2. Alicja Nowoslawska-Cwynar -czlonek 
3. Maria Czarnik-Golesz -czlonek 

po rozpatrzeniu uchwaiy w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - dziaiajqc na podstawie 
art 13 pkt 10, art . 19 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 r 0 regionalnych izbach obrachun
kowych (Oz U z 2001 r , Nr 55 , poz 577 ze zm) oraz art. 230 ust 4 ustawy z dnla 27 sierp
nia 2009 r. 0 finansach publicznych (Oz U Nr 157, poz. 1240 ze zm .), 

postanawia 

wydac pozytywnq opini~ 0 prawidlowosci planowanej kwoty diugu. 

UZASADNIENIE 

Z prognozy kwoty dlugu na lata 2012-2020, stanowiqcej cz~sc wieloletniej prognozy fi
nansowej okreslonq uchwalq, Nr XVI/125/20 12 Rady Gminy tancut z dnia 26 stycznla 2012 r. w 
sprawie uchwalenia wieloletnieJ prognozy finansowej Gminy tancut, wynika co nast~puje 
1) 	 prognozowana Iqczna kwota dlugu na koniec kazdego roku budzetowego w latach 2012

2013 nie b~dzie przekraczac 60% dochod6w tej jednostki , bowiem kwota ta odpowiednio 
wynosic b~dzie 24,50% planowanych dochod6w na koniec 2012 roku i 19,15% planowa
nych dochod6w na koniec 2013 L, co sprawia, ze kwoty te mieszczq si~ w granicach okre
slonych wart. 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 0 finansach publicznych. 

2) 	 prognozowana kwota splat rat dlugu z odsetkami w latach 2012-2013 nie b~dzie przekra
czac 15% planowanych dochod6w, bowiem odpowiednio kwota ta wynosic b~dzie 4,72% 
planowanych dochod6w w roku 2012 r. i 5,48% planowanych dochod6w w roku 2013 r, co 
oznacza, ze kwoty te mieszczq si~ w granicach okreslonych wart. 169 z dnia 30 czerwca 
2005 r. ustawy 0 finansach publicznych , 

3) 	 relacja, 0 kt6rej mowa wart . 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych, 
na koniec kazdego roku budzetowego w latach 2014- 2020 zostala zachowana. 

W uchwale zostala zachowana relacja z art. 242 ustawy 0 finansach publicznych . Planowane 
wydatki biezqce obj~te okresem wieloletniej prognozy finansowej zostaly pokryte dochodami 
biezqcymi. 



Zgodnie z dyspozycjq art . 121 ust. 2 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wpro
wadzajqce ustaw~ 0 finansach publicznych (Oz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm .), art . 243 ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych ma zastosowanie po raz pierwszy do uchwal 
budzetowych jednostek samorzqdu terytorialnego na rok 2014. Natomiast na lata 2012-2013 
majq zastosowanie zasady okreslone wart . 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 0 finan 
sach publicznych (Oz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm .). 

W swietle powyzszych ustalen , Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Rzeszowie pozytywnie opiniuje prawidlowosc planowanej kwoty dlugu okreslonej w wielo
letniej prognozie finansowej . 

Od uchwaly Skladu Orzekajqcego sluzy odwolanie do pelnego Skladu Kolegium Regio
nalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, w terminie 14 dni od dnia dor~czenia niniejszej 
uchwaly . 

Otrzymuja: 

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


