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UcHWA¿A NR XVt/w5/2009

z dnia 9 grudnia 2009 roku

skladu orzekajEcego
Regionalnej lzby Obrachunkowej

w Rzeszow¡e

w spraw¡e: opin¡i o mo2liwoSci sf inansowan¡a deficytu przedstawionego przez GminQ Zale,
szany na rok 2010

Dzialajqc na podstawie art. 13 pkt 2 i 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 paidziern¡ka 1992 roku o
regionalnych izbach obrachunkowych (j.t.: Dz. U. z 2007 r. Nr 55, poz. 577, z poir.. zmiana-
mi) w zwiqzku z aft.772 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach pu-
blicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, z póin. zmianami) Sklad Orzekajqcy Regionalnej lzby
Obrachunkowej w Rzes¿owie w osobachl

1. Miroslaw Paczocha - przewodn¡czEcy

2. Hal¡na BAska - cztonek

3.  Janusz  Mularz - czfoneK

po rozpatrzeniu sprawy dotyczqcej mo2liwoici sfinansowania defjcytu przedstawionego
przez Gm¡ne Zaleszany, planowanego na rok 2010, pozytywnie opiniuje mo2liwoÉó sfinan-
sowania deficytu.

Uzasadnienie:

Wójt Gminy Zaleszany zarzEdzeniem z dnia 13 l istopada 2009 r., Nr 109/09, w sptow¡e
przedloZen¡d prcjektu budietu gm¡ny Zaleszany na 2070 rok postanowil przedlozyé projekt
bud2etu na rok 2010 wraz z zalEcznikami, obja(n¡eniami, informacjE o stan¡e mienia gmrny i
prognozq kwoty dlugu Radzie Gminy Zaleszany oraz Regionalnej lzbie Obrachunkowej w
Rzeszowie. ZarzEdzenie wraz z projektem uchwaly bud2etowej, ¡nformacjE o stanie mienia
komunalnego, obja<nieniami i prognoza kwoty dtugu wplyneto do Regionalnej lzby Obra-
chunkowej w Rzeszowie w dniu 16 l¡stopada 2009 r.

Planowane w projekcie uchwaly bud2etowej na 2010 rok wydatki w wysokoíci
26.127.371,I7 zl sEwy2sze od dochodów w wysokos.i 22.728.012,07 zl o 3.393.245,10 zl.



Stosown¡e do tre6c¡ pr2episu art. 212 ust. 1 pkt 3 ustawy z dn¡a 27 s¡erpnia 2009 r. o finan-
sach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. L24O) orlan stanowiEcy jednostki samorzqdu te¡yto-
rialnego obowiqzany jest w uchwale budietowej okreSl¡é iródta sf¡nansowania def¡cytu bu-
d2etowego.

W S 4 ust. 3 projektu uchwaty w sprawie bud2etu wskazano, ie ¿ródlem sfinansowania de-
ficytu bqdq przychody z tytulu kredytów ¡ pozyczek w wysokoÉc¡ 3.393.345,10 zt.

W zw¡qzku z powyiszym Sklad OrzekajEcy Regionalnej lzby Obrachunkowej w Rzeszow;e
stw¡erdz¡1, co nastqpuje:

Zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych deficyt budietu jednostki samo-
rzadu terytorialnego mo2e by¿ sfinansowany m. in. przychodami pochodzQcymi z kred!4ów
{pkt 2) i potyczek (pkt 3). Wskazane íródta sfinansowania deficwu jest wiQc prawnie do-
puszczalne.

Prognoza kwoty dlugu gminy Zaleszany na kon¡ec 2010 r. ¡ na lata nastepne zostala p¡zez
Sklad Orzekajqcy Regionalnej lzby Obrachunkowej w Rzeszowie zaop¡n¡owana pozytywnie.

W zwiqzku z powy2szym Sktad Orzekajqcy Reg¡onalnej lzby Obrachunkowej w Rzeszow¡e
postanowil wydaé opiniq jak w sentencj¡ uchwaly.

Niniejsza opinia zostala wydana na podstawie pnepisów obowiazujacych w dacie jej wyda-
nia, uwzglqdnia jednak postanow¡enia ustawy z dnia 27 sierpn¡a 2009 r. o f¡nansach pu-
bl¡cznych, która wejdzie w zycie w dniu l stycznia 2010 r.

Pouczenie:

Od ninjejszej uchwaty siuiy odwolanie do Koregium ftegion¿liiej lzby óbrachuiikoiiej \ i Rzeszow¡e w terni¡nie
14 dni od dnia iei  doreczenir .

Otrzymujq:
1) wójt cminy
2) aa i ,  r Ll¡I¡cz.{cY
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