REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W OPOLU
Uchwaia nr 648/2012
Skladu Orzekaja^cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
z dnia 14 grudnia 2012 r.
\v sprawie opinii o przedlozonym projekcie uckwafy budzetowej Gminy Popielow na 2013 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 2012 r. poz. 1113) w zwi^zku z 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, nr 238, poz. 1578,
nr 257, poz. 1726; z 2011 r. nr 185, poz. 1092, nr 201, poz. 1183, nr 234, poz. 1386, nr 240, poz.
1429, nr 291, poz. 1707), Sklad Orzekaj^cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
w osobach:
Grzegorz Czarnocki - przewodnicz^cy,
Magdalena Przybylska,
Jan Uksik,
postanawia

pozytywnie zaopiniowac przedlozony projekt
.__.

= na_2013rqk.

uchwaly budzetowej
„_.

Gminy Popielow
__»

Uzasadnienie
Zgodnie z obowiazkiem wynikaj^cym z art. 238 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych, Wqjt Gminy Popielow przedlozyl Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Opolu celem zaopiniowania projekt uchwaly budzetowej Gminy Popielow na
2013 r. wraz z uzasadnieniem i materialami informacyjnymi.
Struktura i szczegoiowosc uchwaly budzetowej uwzgl^dnia 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
24.155.861 zl zgodnie z dyspozycj^ art. 235 ustawy o finansach publicznych uwzglednia
rodzajowy podzial dochodow na biez^ce w wysokosci 20.237.430 zl oraz maj^tkowe w kwocie
3.918.431 zl.
Wydatki okreslone w projekcie uchwaly budzetowej w kwocie ogolem 24.401.589 zl uj^to
zgodnie ze szczegolowosciq. wynikaja^ z dyspozycji art. 236 ww. ustawy w podziale na wydatki
biezace w wysokosci 19.160.719 zl oraz majatkowe w wysokosci 5.240.870 zl.
W projekcie uchwaly budzetowej okreslono rozchody w wysokosci przychody w kwocie
4.260.647 zl oraz rozchody w wysokosci 4.014.919 zl. Planowany deficyt w wysokosci
245.728 zl zostanie wg projektu uchwaly pokryty przychodami z pozyczki zaci^gni^tej w
WFOSiGW.
Stosownie do art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych organ stanowi^cy jednostki
samorz^du terytorialnego nie moze uchwalic budzetu, w ktorym planowane wydatki biezace s^

wyzsze niz planowane dochody biez^ce powi^kszone o nadwyzk^ budzetowa^ z lat ubieglych
i wolne srodki, o ktorych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 cyt. ustawy.
W odniesieniu do powyzszego Sklad Orzekaj^cy stwierdza, iz przedstawione w projekcie
dochody biez^ce, wydatki biez^ce spelniaja^ relacje, o ktorej mowa w w/w art. 242 ustawy.
Stosownie do art. 222 ustawy o finansach publicznych w projekcie uchwaly budzetowej
okreslono obligatory] na;
- rezerwe^ ogoln^ w wysokosci 55.000 zl,
- rezerw^ na zarzaxlzanie kryzysowe w wysokosci 49.000 zl.
W swietle powyzszego Sklad Orzekaj^cy wydal opini^ jak w sentencji.
Stosownie do postanowien zawartych w art. 238 ust. 3 ustawy o finansach publicznych,
opinie^ Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwaly budzetowej Wojt jest obowiazany
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.
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