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UCHWAt.A Nr IVI <;J 12015

z dnia 3 marca 2015 roku

Skfadu Orzekajetcego

Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Rzeszowie

w sprawie opinii 0 motliwosci sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w bu-
dtecie Miasta taflcuta na 2015 r.

Skfad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie:

1. Janusz Mularz - przewodniczqcy
2. Alicja Nowosfawska-Cwynar - czfonek
3. Maria Czarnik-Golesz - czfonek

- dziafajqc na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 roku
o regionalnych izbach obrachunkowych (Oz. U. z 2012 r. poz. 1113), w zwiqzku z art. 246 ust. 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Oz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),

pozytywnet opini~ 0 mozliwosci sfinansowania deficytu przedstawionego przez
Miasto tancut w budzecie miasta na 2015 rok

W budzecie Miasta tancuta na rok 2015 przyjliltym uchwafq Nr IV/23/2015 Rady Miasta
tancuta z dnia 29 stycznia 2015 r. uchwafa budzetowa Miasta tancuta na rok 2015, ustalono
planowany deficyt na koniec 2015 r. w kwocie 8216786 zf. Oeficyt ten zostan ie pokryty przy-
chodami z tytufu kredytu w kwocie 8200000 zf i wolnych srodk6w w kwocie 16786 zf. Zgodnie z
art. 217 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych deficyt budzetu jed-
nostki samorzqdu terytorialnego moze bye sfinansowany przychodami pochodzqcymi z kredy-
t6w oraz wolnych srodk6w jako nadwyzki srodk6w pienililznych na rachunku biezqcym budzetu
jednostki samorzqdu terytorialnego, wynikajqcych z rozliczen wyemitowanych papier6w warto-
sciowych, kredyt6w i pozyczek z lat ubiegfych. W uchwale budzetowej Rady Miasta tancuta na
2015 rok ustalona zostafa wysokose planowanego deficytu budzetu oraz wskazane zr6dfa jego
pokrycia.

Uchwafa niniejsza, stosownie do art. 246 ust. 2 w zwiqzku z art. 230 ust. 4 ustawy
o finansach publicznych, podlega publikacji przez Gminlil w terminie siedmiu dni od dnia otrzy-
mania od regionalnej izby obrachunkowej, na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 6 wrze-
snia 2001 r. 0 dostlilpie do informacji publicznej (Oz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.).

Biorqc pod uwaglil powyzszy stan faktyczny i prawny, Skfad Orzekajqcy postanowif wy-
dae opinilil jak w sentencji.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 z dnia 7 pazdziernika 1992 roku 0 regionalnych izbach obra-
chunkowych od niniejszej uchwafy sfuzy odwofanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunko-
wej w Rzeszowie w terminie 14 dni od dnia jej dorlilczenia.

Otrzymuja:
1) Burmistrz taricuta
2) a/a


