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Zgodnie z art. 13 pkt 3 i art. 19 ust 2 ustawy z 7 pazdziemika 1992 roku o regionalnych

izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, ze zm.) w zwiazku z art.

238 ustawy z 27 sierpnia 2007 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240

ze zm.) przesylam w zalaczeniu uchwale. nr IV/225/2010 Skladu Orzekajacego

Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroclawiu z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie

opinii o przedlozonym przez Wqjta Gminy Przeworno projekcie uchwaly budzetowej Gminy

Przeworno na rok 2011 wraz z uzasadnieniem i materialami iMonnacyjnymi.

Z powazaniem

P R E Z E S
JBY QfiRACHUNKOWE.



Uchwala Nr IV/225/2010

Skladu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroclawiu

z 2 grudnia 2010 roku

w sprawie opinii o przedlozonym przez Wqjta Gminy Przeworno projekcie uchwaly

budzetowej Gminy Przeworno na rok 2011 wraz z uzasadnieniem i materialami

informacyjnymi

Na podstawie art 13 pkt 3, art. 19 ust 2 ustawy z 7 pazdziemika 1992 r. o regionalnych izbach

obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, ze zm.) w zwiqzku z art. 238 ust. 3

ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz

zarzadzenia Nr 4/2003 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroclawiu z 17 czerwca 2003 roku w

sprawie powolania przewodniczacych i cztonkdw Sktadow Orzekajatcych w sprawach dotyczacychjednostek

samorzadu terytorialnego i ich zwiazkow wchodzqcych w skiad Wojewddztwa Dolnoslqskiego, Sktad
Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroclawiu postanowil:

wydac pozytywna. opinie. o przedlozonym przez Wqjta Gminy Przeworno projekcie uchwaly

budzetowej Gminy Przeworno na rok 2011 wraz z uzasadnieniem i materialami

informacyjnymi.

Uzasadnienie

Z tresci art. 233 ustawy o finansach publicznych (dalej - ufp) wynika, ze sporzadzenie

projektu uchwaly budzetowej nalezy do wylacznej kompetencji organu wykonawczego

jednostki samorzadu terytorialnego. Przy realizacji tego zadania organ wykonawczy winien

kierowac sie. zasadami wynikajacymi z ustawy o finansach publicznych oraz

postanowieniami organu stanowiacego zawartymi w uchwale organu stanowiacego

jednostki samorza_du terytorialnego w sprawie trybu prac nad projektem uchwaly

budzetowej, podje.tej na podstawie art. 234 ufrj. Zgodnie z wymogami art. 238 ust. 1 ufp

projekt uchwaly budzetowej wraz z uzasadnieniem oraz materialami informacyjnymi,

zarza_d powiatu przedstawia radzie powiatu oraz regionalnej izbie obrachunkowej celem

zaopiniowania w terminie do 15 listopada roku poprzedzajacego rok budzetowy.

Na podstawie art. 238 ufp projekt uchwaly budzetowej jest opiniowany przez regionalna.

izbe. obrachunkowa^. Ocena jest dokonywana z punktu widzenia jego zgodnosci z

obowiazujaeym prawem pod katem formalnym i rachunkowym. Zarza.d jednostki

samorzadu terytorialnego (wqjt, burmistrz, prezydent miasta) jest obowiazany przedstawic

opinie. o projekcie uchwaly budzetowej radzie (sejmikowi) przed uchwaleniem budzetu

(art. 238 ust. 3 ufp). Natomiast z przepisu art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 7 pazdziemika

1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 55

poz. 577 ze zm.) wynika, ze negatywna opinia o projekcie budzetu nie wstrzymuje

procedury uchwalania budzetu, jednakze organ wykonawczy obowiazany jest przed

uchwaleniem budzetu przedstawic tQ opinio organowi stanowia.cemu wraz z odpowiedzia.

na zawarte w niej zarzuty.

Na podstawie przedlozonego 15 listopada 2010 roku projektu uchwaly budzetowej Gminy

Przeworno na rok 2011 wraz z uzasadnieniem i materialami informacyjnymi Sklad



Orzekajacy stwierdzil, co nastQpuje:

1. Projekt uchwaly budzetowej sporzadzony zostal zgodnie z wymogami okreslonymi w

ustawie o finansach publicznych.

2. Zawarte w § 12 pkt 3 i pkt 5 lit.b) projektu uchwaly budzetowej upowaznienia dla

Wqjta Gminy do „zaciagania zobowiazari z tytulu umow, ktorych realizacja w roku

budzetowym i w latach nast^pnych jest niezbqdna dla zapewnienia ciaglosci dzialania

gminy i z ktorych wynikaja.ce platnosci wykraczaja. poza rok budzetowy" oraz do „

sa. powtorzeniem upowaznieh zawartych w § 3 pkt 2 i § 4 projektu uchwaly w

sprawie przyjQcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przeworno - przedmiotowe

upowaznienia nalezy wyelirninowac z uchwaly budzetowej.

3. Doprecyzowania wymaga zawarte w § 12 pkt 5 lit. a) projektu uchwaly upowaznienie

dla Wqjta Gminy do przekazania uprawnieri kierownikom jednostek („do dokonywania

zmian w planie wydatkow jednostki"). Skiad Orzekajacy wskazuje, ze zakres

przedmiotowego upowaznienia nie powinien bye wie.kszy od zakresu ustawowych

upowaznieh oraz upowaznieh zaproponowanych dla Wqjta (nie powinien dotyczyc

wydatkow majatkowych).

4. Do projektu uchwaly budzetowej dolaczono uzasadnienie, w ktorym przedstawiono

planowane dochody i wydatki.

5. Ponadto Sklad Orzekajacy stwierdzil uchybienia dotycza.ee zastosowania paragrafow

klasyfikacji budzetowej dochodow (w dziale 900 wplywy z oplat i kar za korzystanie

ze srodowiska nalezy klasyfikowac w paragrafach: 057, 058 lub 069 zamiast w

paragrafie 097) oraz niespqjnosc danych dotycza.cych klasyfikacji wydatkow

inwestycyjnych (w zalaczniku nr 9 wskazano rozdzial 60095 a w zalaczniku nr 2

rozdzial 60016).

Maja.c powyzsze ustalenia na uwadze Sklad Orzekajacy wydal opinie. jak w sentencji,

ktora. Wojt jest obowiazany przedstawic Radzie Gminy przed uchwaleniem budzetu.

Od niniejszej uchwaly przysluguje zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach

obrachunkowych odwolanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroclawiu

w terminie 14 dni od dnia dore.czenia uchwaly.


