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w sprawie:

z dnia 14 grudnia 2018 roku

Skladu Orzekaj4cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Rzeszowie

I

Opinii o moiliwoici sfinansowania deJicytu badietu Gminy Kolbuszowa
w roku 2019.

Dzialajqc na podstawie art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finan-
sach publicznych Q,t. Dz. U, z 2017r. poz. 2077), Sktad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w Rzeszowie w osobach:

1. StanislawBiesiadecki

2. Maria Czarnik - Golesz

3. Miroslaw Paczocha

- przewodniczqcy

- czlonek

- czlonek

po rozpatrzeniu sprawy dotyczqcej moiliwoici sfinansowania deficytu budietu Gminy Kol-
buszowa, po4ytywnie opiniuje moiliwofii slinansowania deJicytu budietu na 2019 rok.

Uzasadnienie:

W dniu 15 listopadal}lS roku do Regionalnej Izby Obrachunkoryej w Rzeszowie
wplynglo Zaruqdzenie Nr 535/18 Burmistrza Kolbuszowej z dnia 14 listopada 2018 roku
,,w sprawie przedloienia projektu uchwaly w sprawie uchwalenia budzetu Miasta i Gminy
Kolbuszowa na 2019 rok wraz projektem uchwoly w sprawie wieloletniej prognozy /inanso-
wej na 2019 rok.

Z przedlolonych material6w wynika, ze planowane dochody budzetu gminy ustalono
na kwotg 106.960.160 zL, natomiast wydatki na kwotg 117.292.81'3 zl. Bud?et zaplanowany
jest z deficytem na kwotg 10.332.653 zl,,kt6rego fur6dlempokrycia bgd4 kredyty i polyczkl
Zaplanowano przychody w kwocie 14.837.564 zl., z tytulu kredyt6w i po?yczek, oraz roz-
chody w kwocie 4.504.911 21.,. z przeznaczeniem na splatg wczefniej zaci1gnigtego zadlu-
henia. W przedlohonym projekcie uchwaly budzetowej w $ 3 ust. 1 okreslaj4cym kwotg pla-



nowanego deficytu, wskazano 2r6dlo jego pokrycia prz,ychodami z tytulu kredyt6w i po2y-
czek.

Stosownie do $rzepisu art.2l2 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych uchwala
budzetowa okreSla kwotg planowanego deficytu albo planowanej nadwy2ki budzetu jednost-
ki samorzqdu terytorialnego wraz ze 2r6dlarni pokrycia deficytu albo przeznaczenie nad-
wy2ki budzetu j ednostki samorz4du terytorialnego.

Zgodnie z art.?l7 ust.2 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych deficyt budzetu
jednostki samorzqdu terytorialnego moze by6 sfinansowany przychodami pochodz4cymi
m.in. z kredyt6w i pottyczek Wskazane zatem w projekcie uchwaly budzetowej 2r6dla sfi-
nansowania deficytu s4 prawnie dopuszczalne.

Maj4c na uwadze powyhszeustalenia Sklad Orzekaj4cy Regionalnej Izby Obrachun-
kowej w Rzeszowie pestanowil wyda6 opiniE jak w sentencji uchwaly.

Pouczenie:

Od niniejszej uchwaly sluzy odwolanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Rzeszowie w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

OtrzymujA:
1) Burmistrz Miasta i Gminy
2) ala
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