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w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Miasta Łańcuta
na lata 2023-2036

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie:

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

po rozpatrzeniu projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Miasta Łańcuta-
działając na podstawie art. 13 pkt 2, art. 19 ust. 2 i art. 20 ust. l ustawy z dnia 7
października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2022 r. póz.
1668):

postanawia

pozytywnie zaopiniować przedłożony projekt.

UZASADNIENIE

Burmistrz Miasta Łańcuta w dniu 18 listopada 2022 r. roku przedłożył Regionalnej
Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie w formie elektronicznej projekt uchwały w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej obejmującej lata 2023-2036, która wchodzi w życie z
dniem podjęcia z mocą obowiązującą od l stycznia 2023 r.

Zgodnie z art. 230 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2022 r. póz. 1634) projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
lub jej zmiany zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia wraz z projektem
uchwały budżetowej regionalnej izbie obrachunkowej - celem zaopiniowania i organowi
stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego. Opinię do projektu uchwały
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany, przedstawionego wraz
z projektem uchwały budżetowej, regionalna izba obrachunkowa wydaje ze szczególnym
uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy dotyczących uchwalania
i wykonywania budżetów w następnych latach, na które zaciągnięto i planuje się
zaciągnąć zobowiązania. Przepis art. 246 ust. 2 stosuje się odpowiednio.



Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w wyniku oceny
przedfożonego projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej stwierdził,
co następuje:

Przedłożony projekt wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu
sporządzono na lata 2023-2036. Wartości przyjęte w projekcie wieloletniej prognozy
finansowej i projekcie budżetu są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim
kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

l. W okresie objętym prognozą zachowano zasadę wynikającą z art. 242 ust. l ustawy
o finansach publicznych dotyczącą równoważenia wydatków bieżących dochodami
bieżącymi. W roku 2023 przewidziano nadwyżkę wydatków bieżących nad
dochodami bieżącymi w kwocie 9. 599. 053 zł. Po uwzględnieniu środków, o których
mowa w art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych nadwyżka dochodów
bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniesie kwotę 2. 205. 173 zł.

2. Zgodnie z art. 243 ust. 2 pkt 4 ustawy o finansach publicznych dla roku
poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się
planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania
budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań
rocznych - wartości wykonane za ten rok, z tym że do obliczenia relacji dla
poprzednich sześciu lat przyjmuje się wartości wykonane wynikające ze sprawozdań
rocznych. Kwota długu wyniesie na dzień 31. 12. 2023 roku kwotę 63. 982. 360 zł.

3. Miasto Łańcut spełnia w latach 2023-2036 relację spłaty zobowiązań, o której
mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia Skład Orzekający wydał opinię jak w sentencji.
Od uchwały Składu 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) a/a.
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