
Uchwala Nr IV/290/2012

Skladu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroclawiu

z dnia 15 grudnia 2012 r.

w sprawie opinii o przedlozonym przez Wojta Gminy Przeworno projekcie uchwaly

budzetowej Gminy Przeworno na rok 2013 wraz z objasnieniami.

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 2012 r., poz. 1113) i art. 238 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku ojinansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz zarzadzenia nr 1/12 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 1 lutego 2012
r. w sprawie wyznaczenia skladow orzekqjacych i ich przewodniczacych, Sklad Orzekajacy Regionalnej Izby
Obrachunkowej we Wroclawiu, w osobach: 1) Henryk Kamieniecki — przewodniczacy, 2) Joanna Radzieja — czlonek, 3)
Bartosz Zawadzki — czlonek,

wydaje opinio pozytywna.

o przedlozonym przez Wojta Gminy Przeworno projekcie uchwaly budzetowej Gminy Przeworno na
rok 2013 wraz z objasnieniami.

Uzasadnienie

1. Z tresci art. 233 ustawy o finansach publicznych (dalej - ufp) wynika, ze sporzadzenie projektu
uchwaly budzetowej nalezy do wylacznej kompetencji organu wykonawczego jednostki samorzadu,
teiytorialnego. Przy realizacji tego zadania organ wykonawczy winien kierowac sie. zasadami,
wynikajacymi z ustawy o finansach publicznych oraz postanowieniami organu stanowiacegQ
zawartymi w uchwale organu stanowiacego jednostki samorzadu terytorialnego w sprawie trybu
prac nad projektem uchwaly budzetowej, podj^tej 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 ka_tem formalnym i rachunkowym. Zarzad jednostki samorzadu terytorialnego (wojt,
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. opinie. organowi stanowiacemu wraz z odpowiedzia. na
zawarte w niej zarzuty.
II. Na podstawie przedlozonego 15 listopada 2012 roku projektu uchwaly budzetowej Gminy
Przeworno na rok 2013 wraz z objasnieniami Sklad Orzekajacy stwierdzil, co nastej>uje:
1.W § 4 ust. 1 pkt 2 projektu uchwaly budzetowej bl^dnie okreslono kwote. deficytu wlaczajac do
niej spiaty wczesniej zaci^gniQtych zobowiazari. Wskazuje sie., ze w § 12 pkt 2 i pkt 3 nie
wyszczegolniono splat wczesniej zaci^gniQtych zobowiazari,pomimo iz upowaznienia dotycza^ce
kwoty 4.119.862, 00 zl obejmuja^ deficyt i rozchody.
2. W 2013 roku zaplanowano deficyt budzetu, ktory zostanie sfinansowany przychodami z



kredytow i pozyczek (art. 89 ust. 1 pkt 2 ufp).
3. W czcsci normatywnej projektu uchwaly budzetowej zawarto upowaznienia dla organu
wykonawczego, o ktorych mowa w art. 212 ust. 2 pkt 1 ufp, art. 264 ust. 3 ufp, art. 258 ust. 1
pkt 1 ufp.
4. W zakresie zastosowanej klasyfikacji budzetowej w zalaczniku nr 4 w wierszu 4 dla dotacji
celowej w wysokosci 30.000 zl nalezy wskazac rozdzial 85154 - tak jak w wydatkach budzetu.
5. Uzasadnienie do projektu uchwaly budzetowej jest czytelne i pozwala na ocenQ przyj^tych
zalozeri i dokonanych ustaleii co do wysokosci dochodow i wydatkow oraz wyniku budzetu na
2013 rok.

Majac powyzsze ustalenia na uwadze Sklad Orzekajacy wydal opinie. jak w sentencji, ktora. Wojt
jest obowiazany przedstawic przed uchwaleniem budzetu Radzie Gminy Przeworno.
Niniejsza opinia podlega opublikowaniu w terminie i trybie okreslonym w art. 172 ust. 2 ustawy o
finansach publicznych.

Od niniejszej uchwaly przysluguje zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach
obrachunkowych odwoianie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroclawiu w
terminie 14 dni od dnia dorqczenia uchwaly.
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