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U C H W A Ł A  Nr I X / 16/2018

z dnia 5 stycznia 2018 r.
Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Rzeszowie

w sprawie: możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Zarszyn na 2018 r.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w osobach:
1. Tadeusz Subik - przewodniczący
2. Edyta Gawrońska - członek
3. Mariusz Hadel - członek

po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 5 stycznia 2018 r. możliwości sfinansowania deficytu 
budżetu gminy na 2018 rok - działając na podstawie art.13, pkt 10 ustawy z dnia 7 
października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2016 r., poz.561) w 
związku z art. 246, ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 
2017 r., poz.2077) 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),

postanowił pozytywnie
zaopiniować możliwość sfinansowania deficytu budżetu 

Gminy Zarszyn na 2018 rok.

U Z A S A D N I E N I E

Dnia 20 grudnia 2017 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie wpłynęła 
uchwała Nr XLV/310/2017 Rady Gminy Zarszyn z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie 
uchwały budżetowej Gminy Zarszyn na 2018 rok.

Planowane dochody budżetu gminy na 2018 r. wynoszą 34.164.649,89 zł, natomiast 
planowane wydatki na 2018 r. wynoszą 34.731.165,70 zł. Planowany deficyt budżetu gminy 
na 2018 r. wynosi 566.515,81 zł i stanowi 1,82 % planowanych dochodów budżetu na 2018 
rok.

Na podstawie art.212, ust.l, pkt 3 ustawy o finansach publicznych, uchwała budżetowa
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określa kwotę planowanego deficytu albo planowanej nadwyżki budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego wraz ze źródłami pokrycia deficytu albo przeznaczenia nadwyżki jednostki 
samorządu terytorialnego.

W § 3 uchwały budżetowej na 2018 r. ustalono, że źródłem pokrycia deficytu będą 
przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W związku z powyższym Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Rzeszowie stwierdził co następuje:

Zgodnie z art.217 ust.2 ustawy o finansach publicznych deficyt budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego może być sfinansowany przychodami pochodzącymi z określonych 
źródeł, tj.

1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu 
terytorialnego;

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 powyższej uchwale Rady Gminy ustalono wysokość deficytu oraz wskazano 

kredyty i pożyczki jako źródła pokrycia deficytu. Wskazane źródła sfinansowania deficytu 
budżetu gminy Zarszyn są prawidłowe.

Uchwała niniejsza, zgodnie z art.246 ust.3 ustawy o finansach publicznych, powinna 
być opublikowana w terminie 7 dni od dnia otrzymania od regionalnej izby obrachunkowej, 
na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.1764 z późn.zm.).

Zgodnie z art.20, ust.l ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych od niniejszej 
uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w 
terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują:
1. Wójt Gminy Zarszyn;
2. a/a
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