
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w RZESZOWIE

35 - 064 Rzeszów. ul. Mickiewicza 10

UCHWAŁA Nr 51 /0G 12017

z dnia 11 grudnia 2017 r.

SKŁADU ORZEKAJĄCEGO

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

w RZESZOWIE

w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę

Świlcza na 2018 r.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie:
1. Maria Czarnik - Golesz przewodnicząca

2. Janusz Mularz członek

3. Waldemar Witalec członek

działając na podstawie art. 13 pkt 2 i art . 19 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz . 561) oraz art . 246 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r., poz . 2077) ;

postanawia

wydać pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gmi
nę Świlcza na 2018 r.

UZASADNIENIE

I. W dniu 15 listopada 2017 r. wpłynęło do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
celem zaopiniowania Zarządzenie Nr 191.2017 r. Wójta Gminy Świlcza z dnia
14 listopada 2017 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2018 r. oraz projektu
uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza na lata 2018-2026.
Projekt uchwały budżetowej Gminy Świlcza na 2018 r. zaplanowano:

1. dochody ogółem w wysokości

z tego :

• dochody bieżące

• dochody majątkowe

w tym ze sprzedaży majątku

2. wydatki ogółem w wysokości

z tego :

• wydatki bieżące

76.035.596 ,28 zł ,

59.504 .594 ,31 zł,

16.531 .001 ,97 zł ,

1.374.700,00 zł.

77 .146 .296 ,28 zł ,

53.824.414,76 zł ,



• wydatki majątkowe

3. planowany deficyt
4. przychody w wysokości

5. rozchody w wysokości

23.321881,52 zł.

1.110.700,00 zł

4.171.700,00 zł

3.061.000,00 zł.

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Świlcza na 2018 r. ustalono, że planowany defi
cyt budżetu w kwocie 1.110.700,00 zł zostan ie sfinansowany przychodami pochodzącymi

z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jed
nostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów warto
ściowych , kredytów i pożyczek z lat ubiegłych .

Zgodnie z dyspozycją art. 217 ust 2 ustawy o finansach publicznych deficyt budżetu jed
nostki samorządu terytorialnego może być sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
1. sprzedaży papie rów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu teryto-

rialnego ;
2. kredytów;
3. pożyczek;

4. prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego;
5. nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych ;

6. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

jednostki samorządu terytorialnego , wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów
wartościowych , kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W świetle powyższych ustaleń , Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej
'N Rzeszowie wydał pozytywną opinię o możl iwości sfinansowania deficytu przedstawione
go w projekcie uchwały budżetowej Gminy Świlcza na 2018 r.

Uchwała niniejsza, zgodnie z art . 246 ust 2 ustawy o finansach publicznych winna być

opublikowana w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, na zasadach określonych w ustawie
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie informacji publicznej (Dz. U. 2016 poz. 1764).

Od uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do pełnego Składu Kolegium Regio
nalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, w termin ie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej
uchwały.
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Otrzymują :

1) Wójt Gminy Świlcza

2) ala


