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w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w bu-
diecie Miasta Łańcuta na 2021 r.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie:

l. Janusz Mularz -przewodniczący

2. Alicja Nowosławska-Cwynar - członek
3. Maria Czarnik-Golesz -członek

- działając na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ustawy z dnia 7 października 1992 roku
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. póz. 2137), w związku z art. 246 ust. l i
3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. póz. 869 ze zm. ),

postanawia

wydać: pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w bu-
dżecie Miasta Łańcuta na 2021 rok

UZASADNIENIE

W budżecie Miasta Łańcuta na rok 2021 przyjętym uchwałą Nr XXXIII/218/2020 Rady Mia-
sta Łańcuta z dnia 18 grudnia 2020 r. uchwała budżetowa Miasta Łańcuta na 2021 rok, ustalono
planowany deficyt na koniec 2021 r. w kwocie 2349435 zł. Deficyt ten zostanie pokryty przy-
chodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papie-
rów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2349435 zł.

Zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych defi-
cyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być sfinansowany przychodami pocho-
dzącymi z:
l) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorial-
nego;

2) kredytów;

3) pożyczek;
4) prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego;



5) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środ-
ki określone w pkt 8;

6) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jed-
nostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów warto-
ściowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;
7) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych;
8) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z roz-
liczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wy-
konywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środ-
ków określonych w art. 5 ust. l pkt 2 j dotacji na realizację programu, projektu lub zadania fi-
nansowanego z udziatem tych środków.

Skład Orzekający stwierdza, że w uchwale budżetowej Rady Miasta Łańcuta na 2021 rok
ustalono prawidłowo wysokość planowanego deficytu budżetu oraz źródła jego sfinansowania.

Biorąc pod uwagę powyższy stan faktyczny i prawny, Skład Orzekający postanowił wydać
opinię jak w sentencji.

Zgodnie z art. 20 ust. l z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachun-
kowych od niniejszej uchwały służy odwotanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Rzeszowie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują:

l) Burmistrz Miasta Łańcuta
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