
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W OPOLU

Uchwaia nr 558/2010
Skladu Orzekajajcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

z dnia 8 grudnia 2010 r.

w sprawie opinii o przedlozonym projekcie uchwaly budzetowej Gminy Popielow na 2011 r.

Na podstawie art. 13 pkt 3 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (DzU z 2001 r. nr 55, poz.577; zm. DzU nr 154, poz.
1800; z 2002 r. DzU nr 113, poz. 984; z 2003 r. DzU nr 149, poz.1454; z 2004 r. nr 273, poz.
2703;z 2005 r. nr 14, poz. 114, nr 64, poz. 565; z 2009 r. nr 157, poz. 1240) wzwia^zkuz art. 238
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU z 2009 r. nr 157, poz.
1241; Z 2010 r. nr 28, poz. 146, nr 96, poz. 620, nr 123, poz. 835, nr 152, poz. 1020), Sklad
Orzekaja^cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w osobach:

1. Grzegorz Czarnocki - przewodniczajoy
2. Wojciech Orlowski
3. Jan Uksik

p o s t a n a w i a

pozytywnie zaopiniowac przedlozony projekt uchwaly budzetowej Gminy Popielow
na 2011 rok.

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z obowiajddem wynikaja^cym z art. 238 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych, Wojt Gminy Popielow przedlozyl Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Opolu celem zaopiniowania projekt uchwaly budzetowej Gminy Popielow na
2011 r. wraz z uzasadnieniem i materialami informacyjnymi.

Struktura i szczegolowosc uchwaly budzetowej uwzglednia postanowienia ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz uchwaly Rady Gminy Popielow
nr XLIII/298/2010 z dnia 23 wrzesnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwaly
budzetowej.

Plan dochodow okreslony w projekcie uchwaly budzetowej ogolem w wysokosci
26.751.334 zl zgodnie z dyspozycja^ art. 235 ustawy o finansach publicznych uwzglednia
rodzajowy podziai dochodow na biezq.ce w wysokosci 18.658.660 zl oraz majatkowe w kwocie
8.092.674 zl.

Wydatki okreslone w projekcie uchwaly budzetowej w kwocie ogolem 29.779.520 zl uj^to
zgodnie ze szczegolowosci^wynikaja^cq. z dyspozycji ait. 236 ww. ustawy w podziale na wydatki
bieza^ce w wysokosci 17.457.394 zl oraz majatkowe w wysokosci 12.322.126 zl.

W projekcie uchwaly budzetowej okreslono przychody w wysokosci 9.317.234 zl oraz
rozchody w wysokosci 6.289.048 zl. Planowany w projekcie deficyt w wysokosci 3.028.186 zl
zostanie wg projektu uchwaly pokryty przychodami z zaciajjnietych kredytow i pozyczek.

OdnoszajD si<? do powyzszego nalezy zauwazyc, iz okreslenie zrodel finansowania deficytu
uwzglednia dyspozycje art. 217 ustawy o finansach publicznych wskazuja_cego enumeratywnie
rodzaje przychodow, z ktorych mozliwym jest finansowanie deficytu.



Stosownie do art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych organ stanowiajsy jednostki
samorzajiu terytorialnego nie moze uchwalic budzetu, w ktorym planowane wydatki biezajoe sa_
wyzsze niz planowane dochody bieza^ce powiejcszone o nadwyzk^ budzetowq. z lat ubieglych
i wolne srodki. o ktorych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 cyt. ustawy.

W odniesieniu do powyzszego Sklad Orzekajajcy stwierdza, iz przedstawione w projekcie
dochody bieza^ce i wydatki bieza_ce spemiajq. relacje_, o ktorej mowa w w/w art. 242 ustawy.

Stosownie do art. 222 ustawy o fmansach publicznych w projekcie uchwaly budzetowej
okreslono obligatory] naj

- rezerwe_ ogolnq- w wysokosci 60.000 zl,
- rezerw^ na zarza_dzanie kryzysowe w wysokosci 45.000 zl.

W swietle powyzszego Sklad Orzekajax;y wydal opini^ jak w sentencji.

Stosownie do postanowien zawartych w art. 238 ust. 3 ustawy o finansach publicznych,
opini^ Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwaly budzetowej Wojt jest obowiajzany
przedstawic Radzie przed uchwaleniem budzetu.

Na podstawie art. 20 ust. 1 powolanej na wst^pie ustawy o regionalnych izbach
obrachunkowych, od niniejszej opinii sluzy odwolanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od
dnia dor^czenia uchwaly.

Przewodniczqcy Skladu
Orzekajapego fj

Grzegorz Czarnocki
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