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U C H W A t A Nr IV 1 12012 


z dnia 22 lutego 2012 roku 


Sktadu Orzekajetcego 


Regionalnej Izby Obrachunkowej 


w Rzeszowie 


w sprawie opinii 0 motliwosci sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w bu
dtecie Gminy tancut na 2012 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 2 i art . 19 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 roku 
o regionalnych izbach obrachunkowych (Oz.U z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.), w zwiqzku z 
art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych (Oz. U nr 157, poz. 
1240 ze . zm .) 

postanawia 

wydae: 	 pozytywnet opini~ 0 mozliwosci sfinansowania deficytu przedstawionego przez 
Gmin~ taricut w budzecie gminy na 2012 rok 

UZASADNIENIE 

W budzecie Gminy taricut na rok 2012 przyj~tym uchwatq Nr XVI/124/2012 Rady Gminy 
taricut z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budzetu Gminy taricut na 2012 rok , 
ustalono planowany deficyt w kwocie 1140000 zt, kt6ry zostanie pokryty przychodami z tytutu 
kredyt6w bankowych w kwocie 1140000 zt. Zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 roku 0 finansach publicznych deficyt budzetu jednostki samorzqdu terytorialnego moze 
bye sfinansowany przychodami pochodzqcyml z 
1) sprzedazy papier6w wartosclowych wyemitowanych przez jednostk~ samorzqdu terytorialne
go, 
2) kredyt6w, 
3) pozyczek, 
4) prywatyzacji majqtku jednostki samorzqdu terytorialnego, 
5) nadwyzki budzetu jednostki samorzqdu terytorialnego z lat ubiegtych, 
6) wolnych srodk6w jako nadwyzki srodk6w pieni~znych na rachunku biezqcym budzetu jed
nostki samorzqdu terytorialnego, wynikajqcych z rozliczeri wyemitowanych papier6w wartoscio
wych , kredyt6w i pozyczek z lat ubiegtych. 

W uchwale budzetowej Rady Gminy taricut na 2012 rok ustalona zostata wysokose plano
wane go deficytu budzetu oraz wskazane zr6dta jego pokrycia. Biorqc pod uwag~ powyzszy 
stan faktyczny i prawny, Sktad Orzekajqcy postanowit wydae opini~ jak w sentencji. Zgodnie z 
art. 20 ust. 1 z dnia 7 pazdziernika 1992 roku 0 regionalnych izbach obrachunkowych od niniej
szej uchwaty stuzy odwotanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 
w terminie 14 dni od dnia jej dor~czenia 

LA 
Otrzymuia: 

1) Wajt Gmlny laricut x2 
2) a/a. 


