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ucHWAtA NR xvt/ )u1lzoto
z dnia 15 grudnia 2010 roku

skladu orzekajEcego
Regionalnej lzby Obrachunkowej

w Rzeszowie

w sprawie: opinii o m02liwo<ci sfinansowan¡a deficytu przedstawionego przez Gminq Zale-
szany na rok 2011

Dzialajqc na podstaw¡e art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 paidziernika 1992 roku o reg¡onalnych
izbach obrachunkowych (j.t.: Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poL.577, z póin. zmianam¡) w zw¡Ezku z
art. 246 ust. l ustawy z dnia 27 sierpn¡a 2009 roku o finansach publicznych {Dz. U. Nr 157
poz. 7240, z póán. zm.) Sklad OrzekajEcy Regionalnej lzby Obrachunkowej w Rzeszowie w
osoDacnl

1. M¡roslaw Paczocha

2. Halina BAska

3. Stanislaw Biesiadecki - cztonek

po rozpatrzeniu sprawy dotyczEcej moZliwo<ci sfinansowania deficytu przedstawionego
przez Gmine Zaleszany, planowanego na rok 2011, pozytywnie op¡niuje mo2liwoi¿ sfinan-
sowania deficytu.

Uzasadnienie:

Wójt Gminy Zaleszany zarzqdzeniem nr 109/2010 z dnia 15 l¡stopada 20IO r. w sprow¡e
przedlo2en¡o prcjektu uchwdly budietowej gm¡ny Zoleszony no 2011 rok oroz projektu
uchwoly w sprow¡e uchwolenio wieloletniej prognozy f¡nonsowej Gm¡ny Zoleszany no loto
2070-2020 postanowit przedlo2yé projekt uchwaly bud2etowej na rok 20LI wraz z uzasad
n ien iem imater ia lami  in fo rmacy jnym¡  Radz ie  Gminy  Z¿ leszany  iReg iona lne j  l zb ie  Obra-
chunkowej. TarzAdzenie wraz z projektem uchwati bud2etov,/ej, uz¿sadnieniem, materia
lam¡ informacyjnymi oraz projektem uchwaiy w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej wplynqlo do Reg¡onalnej lzby Obrachunkowej w Rzeszowie w dniu 15 l¡stopada
2070 ¡.

przéwodniczqcy

czlonek



Planowane w projekcie uchwaly budretowej na 2011 rok wydatki w wysokoici 23.340.533
zl sa wy2sze od dochodów w wysokoSci 21.606.845 zt o 1.733.688 zl.

Stosownie do treic¡ przepisu art. 212 ust. 1 pkt 3 ustawy o f¡nansach publ¡cznych o¡gan sta-
now¡acy jednostki samorzedu terytorialnego obow¡azany jest w uchwale bud2etowej okre-
<lié iródla sfinansowania deficytu bud2etowego.

W S 3 ust.2 projektu uchwaly bud¿etowej wskazano,2e iródlem sfinansowan¡a deficytu
bedq przychody z tytulu kredytu ¡ po2yczkiw vvysokoíci 1.733.688 zl.

W zw¡azku z powy2szym Sklad Orzekajqcy Reg¡onalnej lzby Obrachunkowej w Rzeszowie
stwierdzil co nastQpuje:

Zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych deficyt budzetu jednostki samo-
rzEdu ter! 'torialnego m02e by¿ pokryty m. in. przychodami pochodzqcym¡ z kred\,.tów (pkt 2)
¡ po2yczek (pkt 3). Wskazane iródla sfinansowania defjcytu sE wiqc prawnie dopuszczalne.

Z tych wzglqdów Sklad OrzekajEcy Regionalnej lzby Obrachunkowej w Rzeszowie postano-
wil wydaé opiniq jak w sentencj¡ uchwaiy.

Pouczenie:

Od niniejszej uchwaty stuiy odwotanie do Kolegium Regionalnej lrby Obrachunkowej w Rzes2owie w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.
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