
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA 
W RZESZOWIE

35-064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 10
tel.: 17 859 00 50, www.rzeszow.rio.gov.pl

UCHWAŁA NR XVI/ ' / 2 0 1 9

z 16 stycznia 2019 roku

Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Rzeszowie

w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Mielec

Działając na podstawie art. 13 pkt 10 i art. 19 ust. 2 ustawy z 7 października 1992 roku 
o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t.: Dz. U. z 2016 r. poz. 561) w zw. z art 230 
ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t.: Dz. U. z 2017 r. poz. 
2077, z późn. zm.) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w 
osobach:

1. Mirosław Paczocha - przewodniczący

2. Maria Czarnik-Golesz - członek

3. Stanisław Biesiadecki - członek

po rozpatrzeniu sprawy dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu, wynikają
cej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań, pozytywnie opiniuje prawidłowość pla
nowanej kwoty długu gminy Mielec.

Uzasadnienie:

W dniu 28 grudnia 2018 r. Rada Gminy Mielec podjęła uchwałę nr III/24/2018 -  uchwałę 
budżetową gminy Mielec na 2019 rok  oraz uchwałę nr III/23/2018 w sprawie uchwalenia 
wieloletniej prognozy finansow ej gminy Mielec. Uchwały wpłynęły do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Rzeszowie 9 stycznia 2019 r.

Zgodnie z treścią przepisu art. 230 ust. 4 zd. 1 ustawy o finansach publicznych regionalna 
izba obrachunkowa na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego 
wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwały budżetowej przedstawia opinię w spra
wie prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego wyni
kającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań, o których mowa w art. 226 ust. 1 pkt 
6.

http://www.rzeszow.rio.gov.pl


Planowane w uchwale budżetowej na 2019 rok przychody z tytułu kredytów i pożyczek 
ustalono w wysokości 5.766.454,49 zł, a rozchody budżetu w wysokości 1.480.296,60 zł.

Prognoza kwoty długu, stanowiąca część wieloletniej prognozy finansowej, została spo
rządzona na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania (tj. na 
lata 2019-2038).

Począwszy od 2020 r. spłata długu będzie dokonywana z planowanych corocznie nad
wyżek budżetowych.

Kwota długu na koniec każdego roku ustalona została prawidłowo.

Jak wynika z prognozy kwoty długu zawartej w wyżej wskazanej uchwale w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej, w latach 2019-2038, zostanie spełniona relacja, o któ
rej mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

W tej sytuacji Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, na pod
stawie wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwały budżetowej, zaopiniował prawi
dłowość planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego jak w sentencji 
niniejszej uchwały.

Pouczenie:

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w ter
minie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują:
1) Wójt Gminy
2) aa
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