
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA  

w RZESZOWIE 

35 - 064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 10  

Uchwała Nr 10/16/2007 
z dnia 14 grudnia 2007 r. 

Składu orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Rzeszowie 

w sprawie opinii o mo żliwo ści sfinansowania w 2008 roku przedstawionego 
przez Gmin ę Laszki deficytu bud żetu oraz opinii o prawidłowo ści doł ączonej do 
projektu bud żetu Gminy Laszki na 2008 rok prognozy kwoty długu.  

Działając na podstawie art. 13 pkt 2 i art.19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z 
późn. zm.) w związku z art. 172 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o 
finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz § 2 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasięgu 
terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, 
liczby członków kolegium i trybu postępowania (Dz. U. Nr 167, poz. 1747) Skład 
orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w osobach: 

Krzysztof Wacek -       przewodniczący 
Urszula Pisarska -       członek Iwona 
Szymańska    -       członek 

po rozpatrzeniu sprawy dotyczącej możliwości sfinansowania w 2008 roku 
przedstawionego przez Gminę Laszki deficytu budżetu oraz dołączonej do projektu 
budżetu Gminy Laszki na 2008 rok prognozy kwoty długu, opiniuje pozytywnie 
możliwość sfinansowania w 2008 roku przedstawionego przez Gminę Laszki deficytu 
budżetu oraz prawidłowość dołączonej do projektu budżetu na 2008 rok prognozy 
kwoty długu. 

U z a s a d n i e n i e  

Zarządzeniem Nr 50/07 z dnia 06 listopada 2007 r. Wójt Gminy Laszki przesłał 
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie celem zaopiniowania projekt budżetu 
Gminy Laszki na 2008 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i 
objaśnieniami. Zarządzeniem Nr 51/07 z dnia 06 listopada 2007 r. Wójt Gminy 
Laszki przesłał Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie celem zaopiniowania 
prognozę kwoty długu na rok budżetowy 2008 i lata 2009 - 2013. Dokumenty 
powyższe wpłynęły do Regionalnej Izby Obrachunkowej w dniu 16 listopada 2007 r. 

Na    podstawie   w/w   dokumentów   Skład   orzekający   Regionalnej    Izby 
Obrachunkowej w Rzeszowie ustalił co następuje: 
1. Planowane w projekcie budżetu na 2008 rok wydatki w wysokości 21.507.610 zł 

przewyższają planowane dochody w wysokości 14.712.447 zł o kwotę 6.795.163 
zł, stanowiącą deficyt budżetu. Ponadto w projekcie budżetu na 2008 rok 
zaplanowano rozchody budżetu na spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 

 



88.668 zł. W § 1 pkt 5 i 7 projektu uchwały budżetowej na 2008 rok ustalono, że 
źródłem sfinansowania planowanego deficytu w kwocie 6.795.163 zł i rozchodów 
na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciajgniętych w latach poprzednich w kwocie 
88.668 zł będą przychody z długoterminowych kredytów i pożyczek w kwocie 
6.883.831 zf. 

2. Prognozowana kwota długu Gminy Laszki na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi 
6.917.165 zł. Spłata tego zadłużenia planowana jest w latach 2009 - 2013 z 
planowanych nadwyżek budżetów w tych latach. 

W związku z powyższym Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Rzeszowie stwierdził co następuje : 
1. Zgodnie z art. 168 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 

publicznych deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być pokryty 
przychodami pochodzącymi z kredytów; pożyczek. Ponadto z art. 82 ust. 1 pkt 2 i 
3 tej ustawy wynika, że jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać 
kredyty i pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego, a także na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 
z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Ustalenie zatem w projekcie budżetu 
na 2008 rok, że źródłem sfinansowania planowanego deficytu i spłat wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek będą 
przychody z długoterminowych kredytów i pożyczek jest zgodne z 
postanowieniami art. 82 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 168 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. 

2. W myśl art. 6 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o 
finansach publicznych środki publiczne przeznacza się na rozchody publiczne, w 
tym na rozchody jednostek samorządu terytorialnego, a rozchodami publicznymi 
są między innymi spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek. Przeznaczenie zatem 
w latach spłaty długu planowanych nadwyżek budżetów na spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek jest 
zgodne z postanowieniami art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o 
finansach publicznych. 

3. Z dołączonej do projektu budżetu na 2008 rok prognozy kwoty długu wynika, że 
na dzień 31 grudnia 2008 r. prognozowana kwota długu Gminy Laszki wynosi 
6.917.165 zł i stanowi 47,02 % planowanych dochodów na 2008 rok, a 
począwszy od roku 2009 ma tendencję malejącą. Nie przekracza ona limitu długu 
określonego w art. 170 ustawy o finansach publicznych tj. 60 % prognozowanych 
dochodów budżetu na 2008 rok, a także w latach spłaty tego długu, tj. od roku 
2009 do roku 2013. 

4. Plan spłaty długu wraz z odsetkami nie przekracza limitu spłat zadłużenia 
określonego w art. 169 ustawy o finansach publicznych, tj. 15 % prognozowanych 
dochodów budżetu w latach jego spłaty. 

Mając na względzie powyższe Skład orzekający Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Rzeszowie pozytywnie opiniuje możliwość sfinansowania w 2008 
roku przedstawionego przez Gminę Laszki deficytu budżetu oraz prawidłowość 
dołączonej <jo projektu budżetu na 2008 rok prognozy kwoty długu. 

Uchwała niniejsza podlega opublikowaniu w trybie przewidzianym w art. 172 
ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. 



Zgodnie z art. 20 ust, 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych od 
niniejszej opinii Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 
służy Gminie prawo wniesienia odwołania do Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Rzeszowie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

Otrzymuj ą: 
1. Wójt Gminy Laszki 
2. a/a 

 


