
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA 
w RZESZOWIE 

35-064 Rzesz6w, ul. Mickiewicza 10 

UCHWALA Nr 4/ J{ /2020 

z dnia 10 stycznia 2019 roku 

Skladu Orzekaj~cego 

Regionalnej lzby Obrachunkowej 

wRzeszowie 

w sprawie prawidlowosci pl~owanej kwoty dlugu przedstawionej w uchwale Nr XX/134/20 19 
Rady Miasta Lancuta z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy fi
nansowej Miasta Lailcuta, 

Sldad O~k~j~cy ~egionalnej lzby Obrachunkowej w Rzeszowie: 
1. Janusz Mul~ .. : .;··. :.. przewodnic~cY. 
2. Maria Czarnik - Golesz : .. czlonek 
3. Alicja Nowoslawska-Cwynar czlonek 

dzialajfJc na podstawie art. 13 pkt 10, art. 19 ustawy z dnia 7 pafdziernika 1992 r. o regionalnych 
izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2137), 

postanawia 

wydac pozytywnll opini~ o prawidlowosci planowanej kwoty dlugu. 

UZASADNIENIE 

W uchwale Nr XX/134/2019 Rady Miasta Lancuta z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie 
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lancuta przedstawiona zostala prognoza 
kwoty dlugu w wysokosci 38.470.000 zl planowana na koniec 2020 roku. 

Zgodnie art. 230 ust. 4 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), 
regionalna izba obrachunkowa na podstawie przyjtttej przez jednostktt samorzf!du terytorialnego 
wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwaly budZetowej przedstawia opini<; w sprawie pra
widlowosci planowanej kwoty dlugu jednostki samorz~du terytorialnego wyni.kaj~cej z plano
wanych i zacif!gniytych zobowiqzan, o kt6rej mowa w art. 226 ust. I pkt 6. Przepis art 246 ust. 
2 stosuje si(( odpowiednio. ' 

Z prognozy kwoty dlugu, stanowi~ej czysc uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy fi
nansowej wynik~ .ze zadluZenie Miasta Lancuta planowane na koniec 2020 roku b((dzie wyno
sic kwottt 38.470.000 zl. Na koniec 2038 roku nastf!Pi calkowita splata zadlu:ienia. Splata zobo
wi'IZan z tytulu splaty kredYt6w i pozyczek dlugoterminowych wynosi w roku 2020 kwo~ 
2.220.000 zl. Wydatki budZetu na obslugtt dlugu wynoSZfl kwot~ 1.100.000 zl. W roku 2020 



planowana r6znica miydzy dochodami biez~cymi, a wydatkami biez~cymi wynosi kwot~ 
1.598.915 zl. Zaplanowane przychody wynos~ w 2 roku kwoty 5.620.000 zl. 

Z danych wynikaj~cych z wieloletniej prognozy finansowej wynika, ze w latach 2020-2038 
objytych prognoz~ nie zostanie przekroczony wskainik okreslony wart. 243 ust. 1 ustawy o fi
nansach publicznych, z tego w latach 2020-2023 wynosil b<rdzie: 
• wskainik planowanej l~cznej splaty zobowil.l-Zan (kol. 8.1) - 5,57% do dopuszczalnego 

wskainika splaty zobowil.l-Zan (kol. 8.3)- 13,50% w roku 2020, 
• wskainik planowanej l~cznej splaty zobowi~n (kol. 8.1) - 5,88% do dopuszczalnego 

wskainika splaty zobowi~an (kol. 8.3)- 13,60% w roku 2021, 
• wskaZilik planowanej l'lcznej splaty zobowi~zan (kol. 8.1) - 6,04% do dopuszczalnego 

wskainika splaty zobowil.l-Zan (kol. 8.3)- 11,83% w roku 2022, 
• wskainik planowanej l~cznej splaty zobowiC}za6 (kol. 8.1) - 5,59% do dopuszczalnego 

wskainika splaty zobowil.l-Zan (kol. 8.3)- 10,26% w roku 2023, 

W swietle powyzszych ustalen, Sklad Orzekaj~cy Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Rzeszowie opiniuje pozytywnie prawidlowosc planowanej kwoty dlugu. 

Od uchwaly Skladu Orzekaj~cego sluzy odwolanie do pelnego Skladu Kolegium Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, w terminie 14 dni od dnia doryczenia niniejszej uchwaly. 

Otrzymui<r 
I) Burmistrz Miasta Laflcuta 
2) Aa 

2 


