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REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA 
wRZESZOWIE 

35 - 064 Rzesz6w, ul. Mickiewicza 10 

VR.Zrt "!' t'¥11 ASTA 
UCHWALA Nr4/l/2019 / o LANCUTA 

z dnia 27 listopada 2019 roku ~ g 2019 -11- 2 9 
Skladu Orzekaj~cego L.dz ... .. : .. .".!Jb.'"1..~-:::;i.tJ!..f 

Regionalnej lzby Obrachunkowej <~1 • ............................. ::::;-'c.;.; ....... 
~ -

w Rzeszowie \ 

w spmwie: projektu budtetu Miasta Laticuta na 2020 rok. ~;~ 
Sldad Orzekaj~cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie: 

I. Janusz Mularz - przewodnicz~cy 
2. Alicja Nowoslawska-Cwynar - czlonek 
3. Maria Czarnik-Golesz - czlonek 

p0 rozpatrzeniu projektu budzetu na 2020 rok wraz z uzasadnieniem - dzi<l ~:1j~c na podstawie art. 
13 pkt 3, art. 19 ust. 2 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 paidziemika 1992 r. o regionalnych izbach 
obrachunkowych (Dz. U. z 2019 t. poz. 2137): 

postanawia 

pozytywnie z uwagami zaopiniowac przedlozony projekt. 

UZASADNIENIE 

Burmistrz Miasta Lailcuta przeslal w dniu 15 listopada 2019 roku do Regionalnej Izby Obra
chunkowej w Rzeszowie w celu zaopiniowania: 
- projekt budzetu Miasta na 2020 rok, 
- projekt uchwaly Rady Miasta w sprawie budZetu na 2020 rok, 
- uzasadnienie do projektu budzetu, 

Projekt budzetu opracowano w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fi
nansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zwanej dalej ustaw'l- o finansach publicznych 
oraz postanowien uchwaly Nr XLII/3 80/201 0 Rady Miasta Lancuta z dnia 19 sierpnia 2010 r. w 
sprawie trybu prac nad projektem uchwaly budzetowej. 

Przedstawiony przez Burmistrza Miasta Lancuta projekt budzetu moze stanowic podstawcr 
do uchwalenia budzetu Miasta Lancuta na 2020 r. po uwzglcrdnieniu nastcrpuj'l-cych uwag: 

I. Budzet na rok 2020 zaklada planowane dochody w kwocie 104.919.088 zl i planowane wy
datki w kwocie 108.319.088 zl oraz wynik budzetu- planowany deficyt w kwocie 3.400.000 
zl. Stosownie do art. 212 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych przedstawiono ir6dlo 
sfinansowania planowanego deficytu w postaci przychod6w z dlugoterminowych kredyt6w 
w kwocie 3.400.000 zl. W § 3 ust. 2 uchwaly okreslono planowane przychody w kwocie 



II. 

III. 

IV 

5.620.000 zl pochodzct.ce z tytulu dlugoterminowych kredyt6w (§952) w kwocie 5.620.000 zl 
oraz zaplanowano rozchody z tytulu splat rat kredyt6w bankowych w lct.cznej kwocie 
2.220.000 zl. W § 3 ust. 1 ust. 4 okreslono limit zobowict.Zan z tytulu zacict.ganych kredyt6w 
bankowych w lct.cznej kwocie 3.220.000 zl, w tym na pokrycie wystypujct.cego w cict.gu roku 
przejsciowego deficytu budzetu miasta w kwocie 1.000.000 zl oraz na splaty zobowiqzan z 
tytulu wczesniej zaci~gniytych kredyt6w bankowych w kwocie 2.220.000 zl. Stosownie do 
art. 212 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych uchwala budzetowa okresla limit zobo
wict.Zan z tytulu zaci~ganych kredyt6w i pozyczek oraz emitowanych papier6w warto§cio
wych, o kt6rych mowa wart. 89 ust. 1 i art. 90. W przedstawionym projekcie okreslono li
mity zobowict.Zan z tytulu kredytu wynikaj~cego z art. 89 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy o finan
sach publicznych, natomiast nie ustalono limitu zobowict.Zan z tytulu okreslonego wart. 89 
ust. 1 pkt 2 tejze ustawy, mimo zaplanowania pokrycia planowanego deficytu budzetu kre
dytem dlugoterminowym w kwocie 3.400.000 zl. W zwict.Zku z powyzszym prawidlowe 
brzmienie § 3 ust. 4 uchwaly powinno okreslac lq.czny limit zobowict.Zan z tytulu zaciq.ga
nych kredyt6w bankowych w kwocie 6.620.000 zl, w tym: 

a. na pokrycie wystypuj~cego w ciq.gu roku przejsciowego deficytu budzetu miasta w 
kwocje 1.000.000 zl, 

b. z tytulu zaciq.ganego kredytu dlugoterminowego na finansowanie planowanego defi
cytu w kwocie 3.400.000 zl 

c. na splaty zobowiq.zall z tytulu wczesniej zaciq.gniytych kredyt6w bankowych w kwo-
cie 2.220.000 zl 

W § 8 pkt 2 uchwaly zawarte zostalo upowai:nienie dla Burmistrza Miasta Lancuta do doko
nywania zmian w planie wydatk6w budi:etu miasta w zakresie planu wydatk6w na uposai:e
nia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach dzialu. Zgodni~ ... ?: art. 212 ust. 2 pkt 2 
ustawy o finansach publicznych w uchwale budzetowej organ stariowict.cy jednostki samo
rzct.du terytorialnego moze upowai:nic zarz~d do dokonywania zmian w budzecie, w zakresie 
okreslonym wart. 258, to jest w szczeg61nosci do dokonywania innych zmian w planie wy
datk6w niz okreslone wart. 257. Zgodnie z art. 257 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w 
toku wykonywania budzetu zarz~d moze dokonywac zmian w planie dochod6w i wydatk6w 
budzetu jednostki samorzq.du terytorialnego polegajqcych na zmianach planu wydatk6w jed
nostki samorz~du terytorialnego w ramach dzialu w zakresie wydatk6w bie.Zqcych, z wyjqt· 
kiem zmian planu wydatk6w na uposai:enia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odryb
ne przepisy nie stanowict. inaczej . W zwict.Zku z powyzszym nalei:y doprecyzowac, ze upo
wai:nienie okreslone w § 8 pkt 2 uchwaly odnosi si(( do dokonywania zmian w planie wydat
k6w biezct.cych w zakresie planu wydatk6w na uposai:enia i wynagrodzenia ze stosunku pra
cy. 
W uchwale bud.zetowej zaplanowano dochody biezct.ce w dziale 801 Oswiata i Wychowanie 
rozdz. 80104 Przedszkola w § 0830 wplywy z uslug - pozostale wplywy z uslug w kwocie 
2.160 zl nie uscislajct.c tego :l.r6dla dochod6w jednostki samorzct.du terytorialnego. Zgodnie z 
art. 235 ust. 1 ustawy o fmansach publicznych w planie dochod6w budzetu jednostki samo
r~du terytorialnego wyszczeg6lnia siy, w ukladzie dzial6w klasyfikacji budzetowej, plano
wane kwoty dochod6w biezqcych i dochod6w maj~tkowych wedlug ich ir6del, w tym w 
szczeg6lnosci z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacjy zadan fi
nansowanych z udzialem srodk6w, o kt6rych mowa w art. 5. W zwict.Zku z powyzszym nale
zy konkretnie wskazac na zr6dlo zaplanowanych dochod6w zgodnie z przepisami.stanowiq
cych dochody jednostki samor~du terytorialnego (art. 216 ust. 1 ustawy o finansach pu
blicznych) lub wyeliminowac je z planu dochod6w budzetu miasta, dokonuj~c odpowiednio 
zmian w zakresie wyniku budzetu, ir6dla pokrycia planowanego deficytu, przychod6w i li
mit6w zobowict.Zan. 
W zal~czniku nr 1 do uchwaly budzetowej ujyto jako dotacjy podmiotow~ w dziale 010 Rol
nictwo i Lowiectwo rozdz. 010030 w kwocie 5.302 zl wydatek zaplanowany w §2850 Wpla
ty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokosci 2% uzyskanych wplyw6w z podatku rolnego 
oraz ujyto jako dotacjy celowq w dziale 754 Bezpieczenstwo Publiczne i Ochrona Przeciw-
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pozarowa w rozdz. 75404 Komendy Wojew6dzkie Policji wplaty na fundusz celowy w 
kwocie 5.000 zl (§2300 Wplaty jednostek na panstwowy fundusz celowy). Ze wzglydu na 
charakter ww. wydatk6w jako wplat, a nie dotacji, nalei:y je wyeliminowac z zalllcznika 
Nr 1 majllc na wzgl((dzie zasady ujyte w zal. Nr 4 rozporzlldzenia Ministra Finans6w z dnia 
2.03.2010 r. w sprawie szczeg6lowej klasyfikacji dochod6w, wydatk6w, przychod6w i roz
chod6w oraz srodk6w pochod~cych ze zr6del zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053) 
odnos~ce siy do lllczenia paragraf6w w grup(( ,dotacje na zadania biezllce (art. 236 ust. 3 
pkt 2 ustawy). 

V. W § 5 lit a) do c) uchwaly nalezy podac og6lne kwoty dochod6w i wydatk6w obj«rtych 
szczeg6lnymi zasadami wykonywania budzetu ujytych w tych punktach. 

Biorllc pod uwag<; caloksztalt przedlozonych Sklad Orzekaj~cy postanowil wydac opini(( jak 
w sentencji. 

Od uchwaly Skladu Orzekajllcego sluzy odwolanie do pelnego skladu Kolegium Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w terminie 14 dni od dnia dor<;czenia uchwaly 

Otrzymui'l: 

1) Burmistrz Miasta Lane uta 
2) ala. 
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