
Uchwala Nr IV/331/2011

Skladu Orzekajacego RegionalneJ Izby Obrachunkowej we Wroclawiu

z 22 grudnia 2011 roku

w sprawie opinii o przedlozonym przez Wojta Gminy Przeworno projekcie uchwaly budzetowej Gminy

Przeworno na rok 2012 wraz z uzasadnieniem i materialami informacyjnymi

Na podstawie art. 19 ust 2 w zwiazku. z art. 13 pkt 3 ustawy z 7 pazdziemika 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych ( Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) i art. 238 list. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz zarzadzenia Nr 2/2010 Prezesa RegionalneJ Izby
Obrachunkowej we Wroclawiu z 1 lutego 2010 r. w sprawie powolania przewodniczacych i czlonkow Skiadow
Orzekajacych w sprawach dotyczqcychjednostek samorzqdu terytorialnego i ich zwiazkdw wchodzqcych w sklad
Wojewodztwa Dolnoslaskiego, Sktad Orzekajqcy RegionalneJ Izby Obrachunkowej we Wroclawiu postanowit:

wydac pozytywna.opinio o przedlozonym przez Wojta Gminy Przeworno projekcie uchwaly budzetowej Gminy
Przeworno na rok 2012 wraz z uzasadnieniem i materialami informacyjnymi.

Uzasadnienie

I. Z tresci art. 233 ustawy o finansach publicznych (dalej - ufp) wynika, ze sporzadzenie projektu uchwaly
budzetowej nalezy do wylacznej kompetencji organu wykonawczego jednostki samorzqdu 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
samorzadu terytorialnego w sprawie trybu prac nad projektem uchwaly budzetowej, podjctej na podstawie
art. 234 ufp. Zgodnie z wymogami art. 238 ust. 1 ufp projekt uchwaly budzetowej wraz z uzasadnieniem oraz
materialami informacyjnymi, organ wykonawczy przedstawia organowi stanowiacemu 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 obowiazujacym prawem pod katem formalnym i
rachunkowym. Zarzad 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 te. opiniQ organowi stanowiacemu wraz z odpowiedzia.na zawarte
w niej zarzuty.

II. Na podstawie przedlozonego 15 listopada 2011 roku projektu uchwaly budzetowej Gminy Przeworno na
rok 2012 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. Dochody i wydatki zostaly przedstawione w szczegolowosci okreslonej w uchwale Rady Gminy
Przeworno Nr XLVI/286/2010 z 30 wrzesnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwaly
budzetowej.

2.W projekcie budzetu na 2012 zaplanowano naste.puja.ce wielkosci budzetowe:
- dochody ogolem w kwocie 13.206.645 zl;

- wydatki ogolem w kwocie 13.608.645 zl;

- deficyt budzetu w kwocie 402.000 zl;

- przychody ogolem w kwocie 977.875 zl;

- rozchody ogolem w kwocie 575.875 zl.

1.Dochody bieza.ce okreslono w kwocie 12.263.617 zl, natomiast wydatki bieza.ce w kwocie 12.122.345 zl, co
oznacza zachowanie relacji z art. 242 ufp.

2.Deficyt i rozchody budzetu zostana. pokryte przychodami z kredytow i pozyczek oraz wolnymi srodkamijako
nadwyzki srodkow pienie.znych na rachunku bieza.cym budzetu, wynikaja.ce z rozliczeri wyemitowanych



papierow wartosciowych, kredytow i pozyczek z lat ubieglych, zrodla sa. zgodne z art. 217 ust. 2 pkt 2-3 i 6

ufp jednak Sklad Orzekaja^cy wskazuje, ze stosownie do tresci art. 212 ust. 1 pkt 3 ufp w czqsci normatywnej

uchwaly nalezy doprecyzowac zrodla finansowania deficytu. Wydatki z tytulu obslugi dlugu stanowia. kwote.

170.000 zl

3.Rezerwa ogolna w kwocie 50.000 zl stanowi 0,37% wydatkow budzetu i miesci sie. w granicach okreslonych

w ufp. Zgodnie z art. 222 ust. 1 ufp w budzecie nalezy utworzyc rezerwe. ogolna^ w wysokosci nie nizszej niz

0,1% i nie wyzszej niz 1% wydatkow budzetu.

4.Rezerwa celowa w kwocie 110.000 zl stanowi 0,81% wydatkow budzetu i miesci sie. w granicach

okreslonych w ufp. Zgodnie z art. 222 ust. 3 ufp w budzecie mozna utworzyc rezerwe. celowa^ w wysokosci

nie wyzszej niz 5% wydatkow budzetu.

5.Rezerwe. na zarzadzanie kryzysowe zaplanowano w kwocie 32.000 zl, tj. zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z

dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarzadzaniu kryzysowym.

6.W cze.sci normatywnej projektu uchwaly pominie.to dochody i wydatki zwiazane z ochrona. srodowiska (w

planie dochodow rozdzial 90019 - „Wplywy i wydatki zwiazane z gromadzeniem srodkow i kar za korzystanie

ze srodowiska"). Stosownie do tresci art. 212 ust. 1 pkt 8 ufp uchwala budzetowa powinna okreslac

szczegolne zasady wykonywania budzetu jednostki samorzadu terytorialnego w roku budzetowym, wynikajace

z odrcbnych ustaw. Takie szczegolne zasady wprowadza ustawa z 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony

srodowiska.

7.W wydatkach budzetu nie wyodre.bniono wydatkow na programy i projekty finansowane z udzialem srodkow

o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 upf - realizacja takich zadari wynika z informacji dolaczonej do

projektu budzetu i z projektu wieloletniej prognozy finansowej.

8.W zakresie zastosowanej klasyfikacji budzetowej - przychody z tytulu wolnych srodkow jako nadwyzki

srodkow pienie.znych na rachunku bieza.cym budzetu jst, wynikaja.ce z rozliczeri kredytow i pozyczek z lat

ubieglych nalezy klasyfikowac w § 950

Majac powyzsze ustalenia na uwadze Sklad Orzekaja^y wydal opiniQ jak w sentencji, ktora. Wojt jest

obowiazany przedstawic przed uchwaleniem budzetu Radzie Gminy Przeworno.

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.


