Uchwała Nr V/303/2014
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
zdrńa 15 grudnia 2014r.

/

w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Trzebnica projekcie uchwały

budżetowej Gminy Trzebnica na rok 201,5.

Na podstawie art. 13 pkt 3 w związka z art, 19 ust. 2 ustawy z 7 października 1992 r. o
regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z2012r, poz. 1113 i z2O13 r. poz. 1646) oraz art.
238 ust. 3 ustawy z ż7 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z ż013 r. poz. 885, z
późn. zm) oraz zarządzenia nr lll2 Pręzesa Regionalnej lzby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia
1 lutego 20t2 r. w sprawie wyznaczenia składów orzekĄących i ich przewodniczących (ze zm.),
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, w osobach:
1. Ewa Pudło - przewodnicząca;

2. Joanna Radzieja - członek;
3. Bartosz ZautadzhJ - członek,

wydaje opinię pozytywną

o

przedŁożonym ptzez Burmistrza Gminy Trzebnica projekcie uchwały budżetowej Gminy
Trzebnica na rok 2015.

uzasadnienie
I. Z treściatt. ż33 ustawy z 27 sięrpnia 2009 roku o finansach publicznych (dalej

ufp) wynika, że
organu
wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego.Przy realizacjitego zadania ofgan wykonawczy
finansach publicznych oraz
ustawy
winien kierować się zasadami wynikającymi

sporządzenie

-

pĄektu uchwały budżetowej należy do wyłącznej kompeiencji

z

w

o

uchwale organu stanowiącego jednostki
postanowieniami organu stanowiącego zawartymi
projektem
uchwały budżetowej, podjęĘ na
samorządu terytorialnego w sprawie Ębu prac nad
podstawie art. ż34 afp.
Zgodnie z wymogami art. 238 ust. 1 ufp projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz
materiałami informacyjnymi, organ wykonawczy przedstawia organowi stanowiącemu otaz
regionalnej izbie obrachunkowej celem zaopiniowania w terminie do 15 listopada roku
poprzedzające go rok budżetowy.

Na podstawie art. 238 ufp projekt uchwały budżetowej jest opiniowany przęz regionalną izbę
obrachunkową. Ocena jest dokonywana z punktu widzenia jego zgodnościz obowiązującym
prawem pod kątem formalnym i rachunkowym.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego (wójt, burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązarry
przedstawić opinię o pĄekcie uchwały budżetowej radzię przed uchwaleniem budżetu (art, 238
ust. 3 ufp). Natomiast z ptzepisu art. 21 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych
wynika, że negatywna opinia o pĄekcie budżetu nie wstrzymuje procedury uchwalania budżetu,
jednakże organ wykonawczy obowiązany jest przed uchwaleniem budżetu przedstawić tę opinię
organowi stanowiącemu wraz z odpowiedziąnazawafte w niej zarzuty.

II. Na podstawie przedłożonego 14 listopada 2014 roku projektu uchwały budżetowej Gminy
Trzebnica na rok 2015, Skład OrzekĄący stwierdził, co następuje:
1. Projekt uchwały budżetowej sporządzony został w pełnej szczegółowości klasyfikacji
budżetowej (dział, rozdział, paragraf).
2. W projekcie budzetu na 2015 rok zaplanowano następujące wielkości budżetowe:
- dochody ogółem w kwocie 67.380.143,09 zł;
- wydatki ogółem w kwocie 74.180.143,09 zŁ,

