REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w RZESZOWIE
35 - 064 Rzeszow, ul. Mickiewicza 10

U c h w a t a Nr VII/92/2012
z dnia 5 grudnia 2012 r.
sktadu orzekajacego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie
w sprawie: opinii o mozliwosci sfinansowania deficytu budzetowego Gminy Olszanica
na 2013 rok.
Na podstawie art. 13 pkt 2, art. 19 ust. 1 i 2 i art. 20 ust.1 ustawy z dnia 7
pazdziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz.
1113) art. 246 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz §2 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 16
lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasi^gu terytorialnego regionalnych izb
obrachunkowych oraz szczegotowej organizacji izb, liczby cztonkow kolegium i trybu
post^powania (Dz. U. Nr 167, poz. 1747) sktad orzekajacy w osobach:
1. Mariusz Hadel - przewodniczacy
2. Tadeusz Subik - cztonek
3. Piotr Swiatek - cztonek
po rozpatrzeniu sprawy dotyczacej mozliwosci sfinansowania deficytu budzetowego
Gminy Olszanica w 2013 roku
postanawia
pozytywnie zaopiniowac mozliwosc sfinansowania deficytu budzetu Gminy Olszanica
planowanego na 2013 rok.
U Z A S A D N I EN I E
W dniu 14 listopada 2012 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
wptynejo zarzadzenie Nr 141/2012 Wojta Gminy w Olszanicy z dnia 13 listopada 2012
r. w sprawie przedtozenia Radzie Gminy projektu uchwaty budzetowej Gminy
Olszanica na rok 2013 .
W przedtozonym projekcie uchwaty budzetowej zaplanowano dochody w
wysokosci 13.120.881,00 zt, wydatki w wysokosci 14.343.087,00 zt, przychody
budzetu w kwocie 1.636.036,00 zt oraz rozchody w wysokosci 413.830,00 zt z
przeznaczeniem na sptat§ kredytow i pozyczek dtugoterminowych. Jednoczesnie
zaplanowano wydatki w wysokosci 180.000,00 zt z tytutu odsetek od zaci^gni^tych
kredytow dtugoterminowych. Uwzgl^dniajac przedstawione dane, budzet gminy
wykazuje deficyt w kwocie 1.222.206,00 zt, co stanowi 9,31% planu dochodow
budzetu na 2013 rok.

Zgodnie z projektem uchwaty budzetowej wskazano, ze zrodtem sfinansowania
planowanego deficytu beda^ kredyty i pozyczki dtugoterminowe.
Majac na uwadze powyzsze sktad orzekajacy stwierdza, co nast^puje:
Stosownie do przepisow art. 217 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) deficyt budzetu jednostki
samorzadu terytorialnego moze bye sfinansowany przychodami pochodza^cymi z
kredytow i pozyczek. Tak wi§c zrodto pokrycia deficytu wskazane w projekcie uchwaty
budzetowej Gminy Olszanica na 2013 r. jest zgodne z cytowanym przepisem.
W tym stanie rzeczy Gmina Olszanica ma mozliwosc sfinansowania deficytu
budzetu gminy planowanego na 2013 r.
Stosownie do przepisow art. 246 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych niniejsza uchwata Sktadu Orzekajacego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie podlega opublikowaniu na zasadach okreslonych w
ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dost^pnie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198 z pozn. zm.).
Pouczenie:
Od powyzszej uchwaty Sktadu Orzekajacego Wojtowi Gminy stuzy odwotanie
do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, w terminie 14 dni od
daty jej dor^czenia.
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