
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
wRZESZOWIE

35 - 064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 10

UCHWAŁA Nr 4, 5ł< , 2022

z dnia 22 grudnia 2022 roku

Składu Orzekającego

Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Rzeszowie

URZĄD MIASTA
ŁAŃCUTA

?B
5S 2022 -12- 2 7
Ldz.
żal.

w sprawie: projektu budżetu Miasta Łańcuta na 2023 rok.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie:

l. Janusz Mularz - przewodniczący
2. Alicja Nowostawska-Cwynar - członek
3. Maria Czarnik-Golesz - członek

po rozpatrzeniu projektu budżetu na 2023 rok wraz z uzasadnieniem - działając na pod-
stawie art. 13 pkt 3, art. 19 ust. 2 i art. 20 ust. l ustawy z dnia 7 października 1992 r. o
regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2022 r. póz. 1668):

postanawia

pozytywnie z uwagami zaopiniować przedłożony projekt.

UZASADNIENIE

Burmistrz Łańcuta przestał w dniu 15 listopada 2022 roku do Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w Rzeszowie w celu zaopiniowania:
- projekt budżetu Miasta na 2023 rok,
- projekt uchwały Rady Miasta w sprawie budżetu na 2023 rok,
- uzasadnienie do projektu budżetu,

Projekt budżetu opracowano w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych(Dz. U. z 2022 r. póz. 1634) zwanej dalej ustawą o finansach pu-
blicznych.

Przedstawiony przez Burmistrza Łańcuta projekt budżetu może stanowić podstawę
do uchwalenia budżetu Miasta Łańcuta na 2023 r. po uwzględnieniu następującej uwagi:

^1. W § 7 uchwały określającej szczególne zasady wykonywania budżetu gminy należy
podać ogólne kwoty dochodów i kwoty finansowanych nimi wydatków stosownie do
art. 237 ust. l ustawy o finansach publicznych.

. ,2. W §4 i w § 10 uchwały podano rozbieżne kwoty między limitem zobowiązań z tytułu
zaciąganych kredytów bankowych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w
kwocie 1.000. 000 zt i (§4 uchwaty) i zawarto upoważnienie dla Burmistrza do zaciąga-



nią tych kredytów w kwocie 2.000.000 zt- należy doprowadzić do zgodności tych war-
tości kwotowych.

3. W załączniku Nr l "Dotacje-budżet 2023" należy określić cel dotacji dla Miejskiego
Domu Kultury w Łańcucie w kwocie 35. 000 zł lub wyeliminować wydatek z budżetu
bez określonego celu jako niespetniający warunku dotacji celowej w myśl art. 126 i
art. 127 ustawy o finansach publicznych.

Biorąc pod uwagę całokształt przedłożonych Skład Orzekający postanowił wydać opi-
nie jak w sentencji. Od uchwafy Składu Orzekającego służy odwołanie do pełnego składu
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w terminie 14 dni od dnia dorę-
czenia uchwały

Otrzymują:

1} Burmistrz Miasta Łańcuta
2) a/a.
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