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GMINA ŁĄCKO 

Planowane dochody na 2020 rok w kwocie 

100 918 958,44 zł w tym: 

dochody majątkowe w kwocie 12 554 456,91zł. 

Planowane wydatki na 2020 rok w kwocie 

109 273 216,47 zł, w tym: 

wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 

23 891 857,58 zł. 
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GMINA ŁĄCKO 

Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi 

planowany deficyt budżetu w kwocie 

8 354 258,03 zł. 



 

PLANOWANE DOCHODY 
na 2020 rok w wysokości 100 918 958,44 zł 

Dochody bieżące 
88 364 501,53 zł 

88% 

Dochody bież,1ce 88 364 501,53 zł ■ Dochody majątkowe 12 554 456,91 zl 
TERAZ 
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GMINA ŁĄCKO 

PLANOWANE WYDATKI 

na 2020 rok w wysokości 109 273 216,47zł 

23 891 857,58 zł 

22% 

85 381 358,89zł 

78% 

Wydatki na zadania inwestycyjne Wydatki bieżące 



 

  

 

GMINA ŁĄCKO 

Planowane wydatki na  realizację  zadań 
współfinansowanych 

z budżetu Unii Europejskiej na 2020 rok 

19 898 432,02 zł 



Wydatki na realizację zadań 
współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej 

na 2020 rok 

■ Pozostałe wydatki 89 374 784,45 zł (82%) 
■ Wydatki na zadania wspólfinanso,vane z budżetu Unii Europejskiej 19 898 432,02 zł (18%) 

GMINA ŁĄCKO 



    

  

   

  

                                         

    

 

          

  

              

 

GMINA ŁĄCKO 

PLANOWANE DOCHODY na 2020 rok w wysokości 100 918 958,44 zł, w tym: 

• Część oświatowa subwencji ogólnej (22%) 22 439 746,00 zł 

• Subwencja ogólna (14%) 14 554 258,00 zł 

• Dotacje na zadania zlecone (29%) 29 690 428,00 zł 

• Dotacje celowe na zdania własne (2%)       1 596 720,00 zł 

• Dotacje na wydatki bieżące ze środków europejskich (1%)  1 242 847, 74 zł                                       

• Dochody majątkowe (12%)  12 554 456,91 zł 

w tym dotacje ze środków europejskich 11 455 856,91zł 

• Pozostałe dochody (19%) 18 840 501,79 zł 

w tym udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 

7 553 614,00 zł 
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GMINA ŁĄCKO 
PLANOWANE DOCHODY na 2020 rok  100 918 958,44 zł 

22 % 

14 % 

29 % 
2 % 

1 % 

12% 

19 % 

Część oświatowa subwencji ogólnej - 22 439 746 zł 

Subwencja ogólna - 14 554 258 zł 

Dotacje na zadania zlecone - 29 690 428 zł 

Dotacje celowe na zdania własne - 1 596 720 zł 

Dotacje na wydatki bieżące ze środków europejskich - 1 242 847,74 zł 

Dochody majątkowe - 12 554 456,91 zł 

Pozostałe dochody - 18 840 501,79 zł 



    

                                                      

                

                                                

                    

 

  

                                                               

GMINA ŁĄCKO 

PLANOWANE WYDATKI  na 2020 rok w wysokości 109 273 216,47 zł w tym: 

• Oświata i wychowanie (30%) 32 974 258,44 zł 

• Ochrona zdrowia , pomoc społeczna, pozostałe zadania 

z zakresu polityki społecznej (4%) 4 478 295,34 zł 

• Świadczenia wychowawcze, społeczne i inne (27%) 29 826 364,50 zł 

• Transport i łączność (4%)  4 616 544,20 zł 

• Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (14%)  15 405 295,90 zł 

• Kultura fizyczna ,ochrona dziedzictwa, turystyka (11%)  11 813 887,00 zł 

• Pozostałe wydatki (9%) 10 158 571,09 zł 
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GMINA ŁĄCKO 
PLANOWANE WYDATKI  na 2020 rok: 109 273 216,47 zł 

30% 

4% 

27% 

4% 

14% 

11% 

9% 

Oświata i wychowanie - 32 974 258,44 zł 

Ochrona zdrowia , pomoc społeczna, pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej - 4 478 295,34 zł 

Świadczenia wychowawcze, społeczne i inne - 29 826 364,50 zł 

Transport i łączność - 4 616 544,20 zł 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 15 405 295,90 zł 

Kultura fizyczna ,ochrona dziedzictwa, turystyka - 11 813 887,00 zł 

Pozostałe wydatki - 10 158 571,09 zł 
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GMINA ŁĄCKO 

Wydatki na lata 2017-2020 

85 mln 

96 mln 

118 mln 

109 mln 

12 mln 
16 mln 

30 mln 

24 mln 

2017 2018 2019 2020 

wydatki ogółem wydatki inwestycyjne 



 

 

  

   

GMINA ŁĄCKO 

Spłata rat kredytów i pożyczek zaciągniętych 

w latach poprzednich 5 405 164 zł 

Obsługa długu (odsetki od zaciągniętych 

kredytów i  pożyczek) 700 000 zł 

OGÓŁEM SPŁATA KREDYTÓW I POŻYCZEK 

WRAZ Z ODSETKAMI  W 2020 ROKU 6 105 164 zł 



  

GMINA ŁĄCKO 

Przychody budżetu z tytułu kredytu i pożyczek w 2020 roku 

planuje się w wysokości 13 759 422,03 zł i zostaną 

przeznaczone: 

• na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 
w kwocie 5 405 164 zł, 

• na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 
8 354 258,03 zł 



GMINA ŁĄCKO 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łącko na lata 

2020-2029 

Wieloletnia prognoza finansowa określa planowane do 

realizacji przedsięwzięcia z tytułu programów, projektów lub 

zadań w tym finansowanych z udziałem środków UE oraz 

umowy, których realizacja w roku budżetowym oraz w latach 

następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania 
jednostki. 

Prognozę spłaty długu sporządza się na okres, na który 
zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie. 



 

   

   

  

 

GMINA ŁĄCKO 

Planowany poziom zadłużenia 

na koniec 

2020 roku wyniesie 33 280 854,21 zł. 

W stosunku do planowanego poziomu zadłużenia na 

koniec 2019 roku, dług  gminy zwiększy się o kwotę 

8 354 258,03 zł. 



 

 

GMINA ŁĄCKO 
Obsługa zadłużenia w latach 2020-2029 

Rok Rata kredytów i pożyczek Odsetki Razem spłata 

2020 5 405 164,00 700 000,00 6 105 164,00 

2021 5 251 884,00 650 000,00 5 901 884,00 

2022 5 417 100,00 650 000,00 6 067 100,00 

2023 5 080 100,24 600 000,00 5 680 100,24 

2024 4 086 062,01 500 000,00 4 586 062,01 

2025 5 026 000,00 450 000,00 5 476 000,00 

2026 2 934 818,74 350 000,00 3 284 818,74 

2027 4 300 000,00 250 000,00 4 550 000,00 

2028 4 300 000,00 200 000,00 4 500 000,00 

2029 4 154 889,22 100 000,00 4 254 889,22 



GMINA ŁĄCKO 

Uchwałami Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Krakowie z dnia 3 grudnia 2019 roku 

zaopiniowano pozytywnie : 

- projekt uchwały budżetowej Gminy Łącko na rok 2020, 

- możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego 

w projekcie uchwały budżetowej Gminy Łącko na 2020 rok, 

- projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Łącko. 



.

Uchwala Nr S.O. Xl/421/33/19 

Składu Orzekajł!cego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Krakowie 

z dnia 3 grudnia 2019 roku 

w sprawie: :iaopioiowania projektu uchwały budżetowej Gminy Lącko na 

2020 rok. 

Działając na podstawie art. 13 pkt 3 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2137) oraz 
art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 
z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) - Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Krakowie w osobach: 

Przewodniczący - JózefZoń 
Członkowie • Teresa Kulka 

- Marek Łopata 

po zapoznaniu się z przedłożonym projektem uchwały budżetowej na 2020 rok 

postanowił 

pozytywnie zaopiniować projekt uchwały budżetowej Gminy Łącko na rok 2020. 

Uzasadnienie 

W dniu 15 listopada 2019 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie • 
Zespołu Zamiejscowego w Nowym Sączu wpłynął projekt uchwały budżetowej Gminy 
Łącko na 2020 rok, przedłożony przez Wójta Gminy. 

Przeprowadzona przez Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Krakowie na podstawie art 13 pkt 3 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 
7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, analiza dokumentów 
składających się na projekt uchwały budżetowej Gminy Łącko na 2020 rok wykazuje, 
te projekt budżetu został opracowany zgodnie z przepisami prawa stanowiącymi o 
przedmiocie i zakresie uregulowań zawartych w uchwale budżetowej, w tym w 
szczególności z wymaganiami wynikającymi z unonnowań ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U.22019 r., poz. 869 z póżn. zm.). 
Do projektu uchwały budżetowej dołączono część opisową zawierającą uzasadnienie 
i dodatkowe materiały informacyjne, których zakres i treść nie budzą zastrzeże ń oraz 
nie odbiegają od obowiązujących w Gminie usta l eń w przedmiocie trybu opraoowania 
i szczegółowości projektu uchwały budżetowej. 

W ocenie Składu Onekającego przewidziane w projekcie budżetu na 2020 rok 
dochody, pozostają w zgodzie z obowi ązującymi ustawa.mi pod względem źródeł ich 
pochodzenia oraz realności kwot planu. Wydatki budżetu przeznaczone są na zadania 

https://ustawa.mi


Uchwała Nr S.O. Xl/429-1/17/19 

Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Krakowie 

z dnia 3 grudnia 2019 roku 

w sprawie: opinii do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Łącko. 

Na podstawie art. 13 pkt 12 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. 
o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. : Dz. U. z 2019 r., poz. 2137), art. 230 
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(t.j.: Dz. V. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)- Skład Orzekający Kolegium Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Krakowie w osobach: 

Przewodniczący: - JózefZoń 
Członkowie: - Teresa Kulka 

- Marek Łopata 

po analizie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

p o s t a n o w i I: 

pozytywnie zaopiniować projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 
}'inansowej Gminy Lącko - z uwagami jak w uzasadnieniu. 

UZASADNIENIE 

W dniu 14 listopada 2019 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie 
wpłyną_t, w fonnie dokumentu elektronicznego, przedstawiony przez Wójta Gmi11y 
Łącko, projekt uchwały w sprawie wieloletnjej prognozy finansowej Gminy Łącko. 

Po analizie wyżej określonego dokumentu Skład Orzekający uznał , że projekt 
uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej został opracowany 
z uwzględni eniem obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności unormowań 
d2iaru V, rozdziału 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zn1.), co uzasadniają poni ższe ustalenia. 

I. Projekt wieloletniej prognozy finansowej spełnia wymogi w zakresie 
szczegółowości ustalone w art. 226 ust. I i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych. Dane zawarte w projekcie - przy uw-J.g lędni eniu 
przedstawionych objaśnień przyjętych wartości - mogą być w ocenie Składu 
Orzekającego, uznane w obecnym stanie za realistyczne. Projekt obejmuj e okres 
roku budżetowego 2020 oraz kolejne lata - do 2029 roku. Przyjęte wartości dla 
2020 r. są zgodne w zakresie wyniku finansowego i związanych z nimi kwot 



Uchwala Nr S.O. Xl/426-1/24/19 

Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Krakowie 

z dnia 3 grudnia 2019 roku 

w sprawie: oprnn o moiliwośd sfinansowania deficytu przedstawionego 
w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy l.ą c ko na 2020 rok. 

Działając na podstawie art. 19 ust 2 ustawy z dnia 7 październ ika 1992 r. 
o regionalnych izbach obrachunkowych (tJ.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2137) oraz art. 246 
ust. I ust.awy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., 
poz. 869 z późn. zm.) - Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Krakowie w osobach: 

Przewodniczący - IózefZ-0ń 

Członkowie - Teresa Kulka 
- Marek Łopata 

po zapoznaniu się z przedstawionym projektem uchwały budżetowej na 2020 rok 

p osta nowił: 

zaopiniowa ć poqtywnie możliwość sfmansowania deficytll przedstawionego 
w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy ł,ącko na 2020 rok - z uwagami jak 

poniiej w uzasadnieniu. 

Uzasadnienie 

W dniu 15 listopada 2019 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Krakowie Zespól Zamiejscowy w Nowym Sączu wpłynął projekt Uchwały 
Budżetowej Gminy Łącko na 2020 rok. 

W przedłożonym projekcie zaplanowano dochody w kwocie 100..918.958,44 :d 
oraz wydatki w kwocie 109.273.216,47 zł. Planowany deficyt budżetu Gminy Łącko na 
rok budżetowy 2020 wynosi zatem 8.354.258,03 zł. Projekt uchwały budżetowej 
zakłada w postanowieniu § 3 u chwały, że deficyt ten zostanie pokryty przychodami 
pochodzącymi z zaciągnjętych kredytów i pożyczek, a zatem ze źródeł wymienionych 
w art. 217 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.). 

Pnedstawione w projekcie uchwały budżetowej źródła pokrycia deficytu oraz 
planowana kwota nie budzą zastrzeżeń z punktu widzenia ich legalności 
i możliwości pozyskania przez Gminę. Ponadto według prognozy kwoty długu na lata 
2020-2029, stanowiącej część Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łącko, 



Dziękuję za uwagę 
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	Prognozę spłaty długu sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie. 
	Planowany poziom zadłużenia 
	na koniec 
	na koniec 

	2020 roku wyniesie 33 280 854,21 zł. 
	W stosunku do planowanego poziomu zadłużenia na koniec 2019 roku, dług  gminy zwiększy się o kwotę 8 354 258,03 zł. 
	GMINA ŁĄCKO 
	GMINA ŁĄCKO 

	Obsługa zadłużenia w latach 2020-2029 
	Rok 
	Rok 
	Rok 
	Rata kredytów i pożyczek 
	Odsetki 
	Razem spłata 

	2020 
	2020 
	5 405 164,00 
	700 000,00 
	6 105 164,00 

	2021 
	2021 
	5 251 884,00 
	650 000,00 
	5 901 884,00 

	2022 
	2022 
	5 417 100,00 
	650 000,00 
	6 067 100,00 

	2023 
	2023 
	5 080 100,24 
	600 000,00 
	5 680 100,24 

	2024 
	2024 
	4 086 062,01 
	500 000,00 
	4 586 062,01 

	2025 
	2025 
	5 026 000,00 
	450 000,00 
	5 476 000,00 

	2026 
	2026 
	2 934 818,74 
	350 000,00 
	3 284 818,74 

	2027 
	2027 
	4 300 000,00 
	250 000,00 
	4 550 000,00 

	2028 
	2028 
	4 300 000,00 
	200 000,00 
	4 500 000,00 

	2029 
	2029 
	4 154 889,22 
	100 000,00 
	4 254 889,22 


	Uchwałami Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 3 grudnia 2019 roku zaopiniowano pozytywnie : 
	-projekt uchwały budżetowej Gminy Łącko na rok 2020, -możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Łącko na 2020 rok, -projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łącko. 
	Uchwala Nr S.O. Xl/421/33/19 
	Uchwala Nr S.O. Xl/421/33/19 
	Składu Orzekajł!cego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 3 grudnia 2019 roku 
	w sprawie: :iaopioiowania projektu uchwały budżetowej Gminy Lącko na 
	2020 rok. 
	Działając na podstawie art. 13 pkt 3 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2137) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) -Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w osobach: 
	Przewodniczący -JefZoń 
	Członkowie • Teresa Kulka 
	-Marek Łopata 
	po zapoznaniu się z przedłożonym projektem uchwały budżetowej na 2020 rok 
	postanowił 
	pozytywnie zaopiniować projekt uchwały budżetowej Gminy Łącko na rok 2020. 
	Uzasadnienie 
	W dniu 15 listopada 2019 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie • Zespołu Zamiejscowego w Nowym Sączu wpłynął projekt uchwały budżetowej Gminy Łącko na 2020 rok, przedłożony przez Wta Gminy. 
	Przeprowadzona przez Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie na podstawie art 13 pkt 3 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, analiza dokument składających się na projekt uchwały budżetowej Gminy Łącko na 2020 rok wykazuje, te projekt budżetu został opracowany zgodnie z przepisami prawa stanowiącymi o przedmiocie i zakresie uregulowań zawartych w uchwale budżetowej, w tym w szczególności z wymaganiami wynikającymi z unonnowań u
	W ocenie Składu Onekającego przewidziane w projekcie budżetu na 2020 rok dochody, pozostają w zgodzie z obowi ązującymi pod względem źródeł ich pochodzenia oraz realności kwot planu. Wydatki budżetu przeznaczone są na zadania 
	ustawa.mi 

	Uchwała Nr S.O. Xl/429-1/17/19 
	Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 3 grudnia 2019 roku 

	w sprawie: opinii do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łącko. 
	Na podstawie art. 13 pkt 12 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. 
	Na podstawie art. 13 pkt 12 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. 

	o regionalnych izbach obrachunkowych (tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2137), art. 230 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. V. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)-Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w osobach: 
	Przewodniczący: 
	Przewodniczący: 
	Przewodniczący: 
	-JefZoń 

	Członkowie: 
	Członkowie: 
	-Teresa Kulka 

	TR
	-Marek Łopata 


	po analizie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 
	p o s t a n o w i I: 
	p o s t a n o w i I: 
	p o s t a n o w i I: 
	pozytywnie zaopiniować projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy }'inansowej Gminy Lącko -z uwagami jak w uzasadnieniu. 
	UZASADNIENIE 

	W dniu 14 listopada 2019 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie wpłyną_t, w fonnie dokumentu elektronicznego, przedstawiony przez Wta Gmi11y Łącko, projekt uchwały w sprawie wieloletnjej prognozy finansowej Gminy Łącko. 
	Po analizie wyżej określonego dokumentu Skład Orzekający uznał , że projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej został opracowany z uwzględni eniem obowiązujących przepis prawa, a w szczególności unormowań d2iaru V, rozdziału 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zn1.), co uzasadniają poni ższe ustalenia. 
	I. Projekt wieloletniej prognozy finansowej spełnia wymogi w zakresie szczegółowości ustalone w art. 226 ust. I i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
	o finansach publicznych. Dane zawarte w projekcie -przy uw-J.g lędni eniu przedstawionych objaśnień przyjętych wartości -mogą być w ocenie Składu Orzekającego, uznane w obecnym stanie za realistyczne. Projekt obejmuje okres roku budżetowego 2020 oraz kolejne lata -do 2029 roku. Przyjęte wartości dla 2020 r. są zgodne w zakresie wyniku finansowego i związanych z nimi kwot 
	o finansach publicznych. Dane zawarte w projekcie -przy uw-J.g lędni eniu przedstawionych objaśnień przyjętych wartości -mogą być w ocenie Składu Orzekającego, uznane w obecnym stanie za realistyczne. Projekt obejmuje okres roku budżetowego 2020 oraz kolejne lata -do 2029 roku. Przyjęte wartości dla 2020 r. są zgodne w zakresie wyniku finansowego i związanych z nimi kwot 
	Uchwala Nr S.O. Xl/426-1/24/19 
	Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 
	w Krakowie 
	z dnia 3 grudnia 2019 roku 
	w sprawie: oprnn o moiliwośd sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy l.ą c ko na 2020 rok. 
	Działając na podstawie art. 19 ust 2 ustawy z dnia 7 październ ika 1992 r. 
	o regionalnych izbach obrachunkowych (tJ.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2137) oraz art. 246 ust. I ust.awy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) -Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w osobach: 
	Przewodniczący -IózefZ-0ń 
	Członkowie -Teresa Kulka 
	-Marek Łopata 
	po zapoznaniu się z przedstawionym projektem uchwały budżetowej na 2020 rok 
	p osta nowił: 
	zaopiniowa ć poqtywnie możliwość sfmansowania deficytll przedstawionego w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy ł,ącko na 2020 rok -z uwagami jak poniiej w uzasadnieniu. 
	Uzasadnienie 
	W dniu 15 listopada 2019 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie Zesp Zamiejscowy w Nowym Sączu wpłynął projekt Uchwały Budżetowej Gminy Łącko na 2020 rok. 
	W przedłożonym projekcie zaplanowano dochody w kwocie 100..918.958,44 :d oraz wydatki w kwocie 109.273.216,47 zł. Planowany deficyt budżetu Gminy Łącko na rok budżetowy 2020 wynosi zatem 8.354.258,03 zł. Projekt uchwały budżetowej zakłada w postanowieniu § 3 u chwały, że deficyt ten zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągnjętych kredyt i pożyczek, a zatem ze źródeł wymienionych w art. 217 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm
	Pnedstawione w projekcie uchwały budżetowej źródła pokrycia deficytu oraz planowana kwota nie budzą zastrzeżeń z punktu widzenia ich legalności i możliwości pozyskania przez Gminę. Ponadto według prognozy kwoty długu na lata 2020-2029, stanowiącej część Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łącko, 

	Dziękuję za uwagę 








