
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA 
W RZESZOWIE 

35-064 Rzesz6w, ul. Mickiewicza 10 

U C H W A L A Nr 4/ g 1 /2019 

z dnia 27 listopada 2019 roku 

Skladu Orzekaj~cego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Rzeszowie 

w sprawie: mozliwosci sjinansowania dejicytu przedstawionego w projekcie budtetu Miasta 
Lafzcuta na 2020r. 

Sldad Orzekaj'!CY Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie: 

1. Janusz Mularz - przewodniCZ'!CY 
2. Alicja Nowoslawska-Cwynar - czlonek 
3. Maria Czarnik -Golesz - czlonek 

- dzialaj'!c na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ustawy z dnia 7 pazdziemika 1992 roku 
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U 7 2019 r. poz. 2137), w zwi'!Zku z art. 246 ust. 1 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869). 

wydac: 

postanawia 

pozytywn~ opini~ o mozliwosci sfinansowania deficytu przedstawionego przez 
Miasto Lancut w projekcie budzetu na 2020 rok. 

UZASADNIENIE 

Projekt budzetu Miasta Lailcuta na rok 2020 zaklada planowane dochody w kwocie 
104.919.088 zl i planowane wydatki 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 publicz
nych przedstawiono ir6dlo sfinansowania planowanego deficytu w postaci przychod6w z dlugo
terminowych kredyt6w w kwocie 3.400.000 z!. 

Zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych defi
cyt budzetu jednostki samorz'!du terytorialnego moze bye sfinansowany przychodami pochodZ'!
cymi z: 
1) sprzedai:y papier6w wartosciowych wyemitowanych przez jednostkt( samorz'!du terytorialne
go, 
2) kredyt6w, 
3) pozyczek, 
4) prywatyzacji maj'!tku jednostki samorz'!du terytorialnego, 
5) nadwyzki budzetu jednostki samorz'!du terytorialnego z lat ubieglych, 
6) wolnych srodk6w jako nadwyZki srodk6w pienictznych na rachunku biez'!cym budzetu jed
nostki samorz'!du terytorialnego, wynikaj'!-cych z rozliczen wyemitowanych papier6w warto
sciowych, kredyt6w i pozyczek z lat ubieglych. 



W projekcie uchwaly budzetowej Rady Miasta Lancuta na 2020 rok ustalona zostala wyso
kosc planowanego deficytu budzetu oraz wskazane zr6dla jego pokrycia w postaci przychod6w 
znajdujqcych oparcie w powolanyrn wyzej przepisie. 

Biorqc pod uwag¥ powyzszy stan faktyczny i prawny, Sklad Orzekajqcy postanowil wy
dac opiniy jak w sentencji. 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 z dnia 7 paidziemika 1992 roku o regionalnych izbach obrachun
kowych od niniejszej uchwaly sluzy odwolanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Rzeszowie w terminie 14 dni od dniajej doryczenia. 

Otrzymuj11: 
1) Bunnistrz Miasta Lancuta. 
2) ala. 
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