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REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA 
W RZESZOWIE 

35-064 Rzesz6w, ul. Mickiewicza 10 

UCHW ALA Nr4/Jl/2019 

z dnia 27 listopada 2019 roku 

Skladu Orzekaj~cego 

Regionalnej lzby Obrachunkowej 

w Rzeszowie 

w sprawie: projektu uchwaly o wieloletniej prognozie finansowej Miasta Lancuta. 

Sklad Orzekaj~cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie: 

1. Janusz Mularz - przewodnic:ll!CY 
2. Alicja Nowoslawska-Cwynar - czlonek 
3. Maria Czamik-Golesz - czlonek 

po rozpatrzeniu projektu uchwaly o wieloletniej prognozie finansowej Miasta Lancuta -
dzialaj~c na podstawie art. 13 pkt 2, art. 19 ust. 2 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 pazdziemika 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137): 

postanawia 

pozytywnie z uwagami zaopiniowac przedlozony projekt. 

UZASADNIENIE 

Burmistrz Miasta Lafl.cuta w dniu 15 listopada 2019 roku przedlozyl Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w Rzeszowie w formie elektronicznej projekt uchwaly w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej obejmuj~cej lata 2020-2038, kt6ra wchodzi w zycie z dniem podjycia z 
moe~ obowi<!Zuj~c~ od 1 stycznia 2020 r. 

Zgodnie z art. 230 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 869) projekt uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub 
jej zmiany zarz'!d jednostki samorz'!du terytorialnego przedstawia wraz z projektem uchwaly 
budZetowej regionalnej izbie obrachunkowej - celem zaopiniowania i organowi 
stanowi'!cemu jednostki samorz'!du terytorialnego. Opini(( do projektu uchwaly w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany, przedstawionego wraz z projektem uchwaly 
budzetowej, regionalna izba obrachunkowa wydaje ze szczeg6lnym uwzglydnieniem 
zapewnienia przestrzegania przepis6w ustawy dotycz'!cych uchwalania i wykonywania 
budzet6w w nastypnych latach, na kt6re zaci'!gni((to i planuje siy zaci'!gn'!6 zobowi¥ania. 
Przepis art. 246 ust. 2 stosuje si(( odpowiednio. 

Sklad Orzekaj~cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w wyniku oceny 
przedlozonego projektu uchwaly w sprawie wielo1etniej prognozy finansowej stwierdzil, co 
nast((puje: 
1. Przedlozony projekt wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognoz'! kwoty dlugu 

sporz'!dzono na lata 2020-2038 obejmuj'!ce splaty rat kredyt6w, zgodnie z art. 227 ust. 2 
ustawy o finansach publicznych. 



2. Wartosci przyjcrte w projekcie wieloletniej prognozy finansowej i projekcie budzetu S£l 
zgodne w zakresie wyniku budzetu i zwi£lZanych z nim kwot przychod6w i rozchod6w 
oraz dlugu jednostki samorz£ldU terytorialnego. 
Wystypuje niezgodnosc z budzetem w zakresie wydatk6w biez£lcych na wynagrodzenia i 
sldadki od nich naliczane, gdyz w bud2:ecie miasta na 2020 przewiduje si(( kwoty l£lCZD£l 
35.319.328 zl na ten eel, natomiast w zal£lczniku nr 1 do opiniowanej uchwaly w 
kolumnie 2.1.1 w roku 2020 i latach 2021-2038 nie przewidziano zadnych wydatk6w z 
tego tytulu. W zwi£lzku z powyzszym nalezy uzupelnic powyzsze dane w okresie objytym 
prognoz£l. 

3. W zakresie planowania dochod6w biezqcych zaklada siy w stosunku do roku 2019 
(kwota 76.887.381,54 zl wedlug planu za III kwartaly) ich wzrost do kwoty 84.813.833 
zl, to jest lqcznie o kwotf( 7.926.451,46 zl z tego: 
• spadek o kwoty 710.097 zl dochod6w z tytulu udzialu we wplywach z podatku 

dochodowego od os6b fizycznych, 
• bez zmian wplywy z dochod6w z tytulu udzial6w w podatku dochodowego od os6b 

prawnych (na poziomie 700.000 zl), 
• wzrost z tytulu subwencji og6lnej o kwoty 1.059.504 zl, 
• wzrost z tytulu dotacji i srodk6w przeznaczonych na cele biezctce o kwoty 

5.421.073,46 zl, 
• wzrost z tytulu pozostalych dochod6w biez(].cych o kwoty 2.155.971 zl, w tym wzrost 

z tytulu podatku od nieruchomosci w kwocie 818.457 zl. 
W zakresie wzrostu wplyw6w z tytulu pozostalych dochod6w biezctcych nie odniesiono 
sil( w dolctczonych objasnieniach do kwotowego wzrostu wplyw6w w poszczeg6lnych 
skladowych zr6dlach dochod6w. w objasnieniach podano dane dot. zakladanej polityki 
podatkowej na rok 2020 przez Miasto Lancut polega,J!ice na: 
• okresleniu ceny zyta w wysokosci 58,46 zl za dt przyjmowanej dla cel6w podatku 

rolnego, 
• utrzymaniu w 2020 r. stawek w podatku od nieruchomosci na dotychczasowym 

poziomie, 
• planowanym obnizeniu na rok 2020 stawek w podatku od srodk6w transportowych, 

Nalezy miee na uwadze przy podejmowaniu uchwaly skutki fmansowe w roku 2020 i 
latach nastl(pnych wynikajqce z podjl(tych w dniu 19 listopada 2019 roku uchwal Nr 
XVIIV120/2019 i Nr XVIII/118/2019 w sprawie zwolnien w podatku od nieruchomosci 
poprzez odpowiednie odniesienie sil( do nich w objasnieniach do wieloletniej prognozy 
finansowej. 

Zgodnie z zasadq realistycznosci wieloletniej prognozy finansowej wyrazonej w art. 
226 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w odniesieniu do planowanych dochod6w 
jednostki samorzqdu terytorialnego jest niezbydne, aby w zakresie planowanych 
dochod6w na rok 2020 zostaly wskazane powody wzrostu wplyw6w o 9%, szczeg6lnie w 
zakresie podatk6w i oplat lokalnych ujmowanych w kol. 1.1.5 prognozy kwoty dlugu. 
Nie jest wystarczaj£lce podanie kwot wzrostu planowanych dochod6w w uzasadnieniu do 
projektu budzetujako stanowiqcego przedmiot odrybnej regulacji uchwaly. 

4. Prognoza dochod6w bieZ<lcych od roku 2021 zaklada ich spadek do kwoty 76.813.945 zl 
i tendencjy spadkow'! w kolejnych latach, a2: do poziomu 72.670.000 zl w ostatnim roku 
2038. 

5. Dochody ze sprzedai:y maj'!tku wedlug planu za III kwartal2019 r. wynosz£l6.010.000 zl 
i zostaly zaplanowane w roku 2020 w tej samej kwocie (kol. 1.2.1 ), natomiast w 
objasnieniach do wieloletniej prognozy finansowej podano kwotl( planowanych 
dochod6w w wysokosci 6.000.000 zl kwotl( nizszct o 10.000 zl. Nalezy wyeliminowac 
ww. rozbiernosc kwotowq mil(dzy prognoz'! i objasnieniami. Od roku 2021 nie planuje 
siy dochod6w z tego tytulu. 

6. Wydatki biez'!ce zaplanowano na rok 2020 w lctcznej kwocie 83.214.918 zl, to jest o 
kwoty wyzsz£l wynoszqq 7.620.343,46 zl w stosunku do planu wedlug stanu za III 
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kwartaly 2019 roku. Od roku 2021 zaplanowano spadek wydatk6w biez~cych do kwoty 
71.004.449 zl, a:l do kwoty 70.000.000 zl w roku 2038. Z dol(}.czonych objasnien wynika 
uzasadnienie, ze ze wzglydu na pianowany wzrost wynagrodzen nauczycieli i wzrost 
najnizszego wynagrodzenia w jednostkach organizacyjnych zostaly zaplanowane wydatki 
rzeczowe na poziomie zabezpieczaj(}.cym tylko niezbydne funkcjonowanie 
poszczeg6lnych jednostek organizacyjnych Miasta, zapewniono r6wniez srodki na 
utrzymanie infrastruktury komunalnej, dofinansowanie dzialalnosci kulturalnej i 
sportowej. 

7. Planowane do zaci~gniycia w 2020 r. przychody z tytulu kredyt6w dlugoterminowych w 
kwocie 5.620.000 zl ujyto w kol. 4 oraz zwiykszono planowane rozchody od roku 2021 
jednoczesnie zwiykszaj(}.c kwot(( planowanych wydatk6w na obslug(( dlugu (kol. 2.1.3) od 
2021 roku. 

8. W okresie objl(tym prognoz(}. zachowano zasad(( wynikaj~c~ z art. 242 ust. 1 ustawy o 
finansach publicznych dotycz(}.Cq r6wnowazenia wydatk6w biez(}.cych dochodarni 
bie.ZC}.cymi. W roku 2020 przewidziano nadwyzk(( dochod6w biez(}.cych nad wydatkarni 
biez~cymi w kwocie 1.598.915 zl. Nie przewiduje sil( w latach 2020-2021 anga:lowania 
wolnych srodk6w jako nadwyzki srodk6w pieni((znych na rachunku biez~cym budzetu 
jednostki sarnorz(}.du terytorialnego, wynik~C}.cych z rozliczeii wyemitowanych papier6w 
wartosciowych, kredyt6w i pozyczek z lat ubieglych, o kt6rych mowa w art. 217 ust. 2 
pkt 6 ustawy o finansach publicznych. 

9. Kwoty dlugu za rok 2019 przyjl(to prawidlowo wedlug planu za III kwartaly 2019 roku w 
wysokosci 35.070.000 zl. Na koniec roku 2020 okreslono planowan~ kwoty dlugu w 
wysokosci 38.470.000 zl, kt6ra uwzgl~tdnia planowane do zaci(}.gni~tcia w 2020 roku 
przychody z tytulu kredyt6w dlugoterminowych w kwocie 5.620.000 zl. W latach 2021- ' 
203 8 nie planuje si~t przychod6w z tytul6w zwrotnych. W dol(}.czonych objasnieniach , 
przedstawionc informacjl( o zaciqgni((tych zobowi'!Zaniach z tytulu kredyt6w wedhtg 
poszczeg6lnych wierzycieli. 

10. W zwi(}.zku ze zmian(}. zasad ustalania re1acji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach 
publicznych pocz(}.wszy od roku 2020 do roku 2038 wprowadzon'! przepisarni ustawy z 
dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niekt6rych / 
inny~h ustaw (Dz.U .. z 2?18 r. poz: 2500) nale~y s~wierdz~c, ~e ~viiast~ Lancut s~elnia 
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relacJ(( splaty zoboWlctzan na bezptecznym poziOmte, gdyz rozmca mu(dzy relacJC}. po 
lewej stronie nier6wnosci (kol. 8.1.) i dopuszczalnym limitem splaty (kol. 8.3) w latach 
obj((tych prognoz(}. jest kilkuprocentowa, w tym roku 2020 i dw6ch latach nastc;pnych 
wynosi: 

• 5,45% do 13,50% w roku 2020, 
• 5,88% do 13,51% w roku 2021, 
• 6,05% do 11,74% w roku 2022,. 

11. W § 4 pkt 2 zawarto upowaznienie dla Burmistrza Miasta Lancuta do zaci(}.gania 
zobowictzan z tytulu um6w, kt6rych realizacja w roku budzetowym i w latach nast((pnych 
jest niezbydna do zapewnienia ciqglosci dzialania jednostki i z kt6rych wynikaj(}.ce 
platnosci wykraczaj(}. poza rok budzetowy zawieranych na czas okreslony w zakresie 
audytu zleconego do kwoty 50.000 zl. Zgodnie z przedstawionym projektem budZetu 
Miasta Lancuta na rok 2020 kwota 110 539 088 zl odpowiada sumie planowanych 
dochod6w w kwocie 104.919.088 zl i przychod6w w kwocie 5.620.000 zl lub sumie 
planowanych wydatk6w w kwocie 108.319.088 zl i rozchod6w w kwocie 2.220.000 zl. 
Zgodnie z art. 274 ust. 3 ustawy o finansach publicznych audyt wewn((trzny prowadzi siy 
w jednostkach samorz<!du terytorialnego, jezeli ujl(ta w uchwale budzetowej jednostki 
samorz'!du terytorialnego kwota dochod6w i przychod6w lub kwota wydatk6w 
i rozchod6w przekroczyla wysokosc 40.000 tys. zl. Stosownie do art. 278 ust. 3 ustawy o 
finansach publicznych w jednostkach samorz<!du terytorialnego audyt wewnytrzny moze 
bye prowadzony przez uslugodawc((, jezeli ujyta w uchwale budzetowej jednostki 
samorz(!du terytorialnego kwota dochod6w i przychod6w oraz kwota wydatk6w 
i rozchod6w jest nizsza niz 100.000 tys. zl. Uzyty w uchwale zwrot ,w zakresie audytu 
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zleconego" moze wskazywac na zlecenie dla uslugodawcy, kt6ry jednak nie moze 
prowadzic w 2020 roku audytu ze wzgl~du na postanowienia art. 278 ust. ustawy o 
finansach publicznych i tym samym powinien zostac zatrudniony audytor wewncytrzny 
zgodnie z art. 277 ustawy o finansach publicznych. Majqc na wzglcrdzie powyzsze nalezy 
wyeliminowac przedmiotowe upowa.znienie, jesli sicy odnosi zaciqgnicycia zobowiqzania z 
uslugodawc(!. 

12. W zakresie planowanych przedsicywzicyc wieloletnich ujcytych w zal(!Czniku Nr 2 do 
uchwaly nalezy stwierdzic, ze ujcyte zostaly zgodnie z przepisami ustawy o finansach 
publicznych. 

Bior~:tc pod uwagcy powyzsze ustalenia Sklad Orzekaj(!cy wydal opinicr jak w sentencji. 
Od uchwaly Skladu Orzekaj(!cego sluzy odwolanie do pelnego skladu Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, w terminie 14 dni od dnia dorcyczenia 
niniejszej uchwaly. 

, 

Otrzymuhr 

1) Burmistrz Miasta Lancuta. 
2) ala. 
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