
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w RZESZOWIE

35-064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 10

URZĄD MIASTA
-ŁAŃCUTA

UCHWAŁA Nr 4/ 85 ,2021

z dnia 3 lutego 2021 roku

Składu Orzekającego

Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Rzeszowie

r-^

r^

w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Nr
XXXIII/219/2020 Rady Miasta Łańcuta z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wielolet-
niej prognozy finansowej Miasta Łańcuta.

Sktad Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie:
l. Janusz Mularz przewodniczący
2. Maria Czarnik-Golesz członek

3. Alicja Nowosławska-Cwynar członek

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

postanawia

wydać pozytywną opinię o prawidłowości planowanej kwoty długu na koniec 2021 roku.

UZASADNIENIE

W uchwale Nr XXXIII/219/2020 Rady Miasta Łańcuta z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta przedstawiona została prognoza
kwoty długu w wysokości 30644827 zł planowana na koniec 2021 roku.

W budżecie Miasta Łańcuta przyjętym uchwałą Nr XXXIII/218/2020 Rady Miasta Łańcuta z
dnia 18 grudnia 2020 r. uchwała budżetowa Miasta Łańcuta na 2021 rok zaplanowano (w zł):
l. Dochody budżetu ogółem w kwocie 109711393 z tego:

• dochody bieżące w kwocie 91814049,

• dochody majątkowe w kwocie 17897344,

2. Wydatki budżetu ogółem w kwocie 112060828 z tego:
• wydatki bieżące w kwocie 93674046,

• wydatki majątkowe w kwocie 18386782,
3. Przychody budżetu ogółem w kwocie 4554608,
4. Rozchody budżetu ogółem w kwocie 2205173,

Zgodnie art. 230 ust. 4 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. póz. 869 ze zm. ),
regionalna izba obrachunkowa na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialne-
go wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwały budżetowej przedstawia opinię w sprawie
prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z pla-



nowanych i zaciągniętych zobowiązań, o której mowa w art. 226 ust. l pkt 6. Przepis art. 246
ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Z prognozy kwoty długu, stanowiącej część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finan-
sowej wynika, że zadłużenie Miasta Łańcuta planowane na koniec 2021 roku będzie wynosić
kwotę 30644827 zł. Na koniec 2036 roku nastąpi całkowita spłata zadłużenia.

W roku 2021 planowana różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wy-
nosi kwotę -1859997 zt (kwota dochodów bieżących niższa od kwoty wydatków bieżących), po
powiększeniu o kwotę wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bie-
żącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych
papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, różnica wynosić kwotę 2694611
zł. Zgodnie z art. 242 ust. l ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samo-
rządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyż-
sze niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wol-
ne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6. W świetle art. 8 ust. 2 ustawy z dnia
14 grudnia 2018 roku o o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. póz. 2500) przepis art. 242 ustawy o finansach publicznych w powyższym brzmie-
niu ma zastosowanie do opracowania i wykonania budżetu na rok 2021.

Z danych wynikających z wieloletniej prognozy finansowej wynika, że w latach 2021-2036
objętych prognozą nie zostanie przekroczony wskaźnik określony w art. 243 ust. l ustawy o
finansach publicznych, z tego w latach 2021-2024 wynosił będzie:
* wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań (kół. 8. 1) - 4,57% do dopuszczalnego

wskaźnika spłaty zobowiązań (kół. 8.3)- 17,05% w roku 2021,
• wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań (kół. 8. 1) - 6,01% do dopuszczalnego

wskaźnika spłaty zobowiązań (kół. 8. 3)- 14, 87% w roku 2022,

• wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań (kół. 8. 1) - 5,56% do dopuszczalnego
wskaźnika spłaty zobowiązań (kół. 8. 3)- 11,45% w roku 2023,

• wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań (kół. 8. 1) - 5,49% do dopuszczalnego
wskaźnika spłaty zobowiązań (kół. 8. 3)- 9,93% w roku 2024.

W świetle powyższych ustaleń. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie opiniuje pozytywnie prawidłowość planowanej kwoty długu.

Od uchwały Sktadu Orzekającego służy odwołanie do pełnego Składu Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Otrzymują:

l) Burmistrz Miasta Łańcuta
2) Aa
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