REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W OPOLU
Uchwala nr 596/2013
Skladu Orzekaj^cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
z dnia 11 grudnia 2013 r.
w sprawie opinii o przedlozonym projekcie uchwafy budzetowej Gminy Popielow na 2014 r.
Na podstawie art. 13 pkt 3 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 r. o regionalnych
izbach obrachunkowych (tekst jednolity - 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 (Dz.U. z 2013 r., poz. 855 ze
zm.), Sklad Orzekaj^cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w osobach:
1. Klaudia Stelmaszczyk - przewodniczaca
2. Aleksandra Bieniaszewska
3. Grzegorz Czarnocki

postanawia
pozytywnie zaopiniowac przedlozony projekt uchwaly budzetowej Gminy Popielow na 2014 rok.

Uzasadnienie

Zgodnie z obowi^zkiem wynikaj^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
2014 r. Do projektu uchwaly przedlozono uzasadnienie oraz materialy informacyjne.
Struktura i szczegolowosc projektu uchwaly budzetowej uwzglednia postanowienia
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Struktur^ planu dochodow, okreslonych w projekcie uchwaly budzetowej ogolem
w wysokosci 22 199 103 zl, wyszczegolniono w ukladzie dzialow klasyfikacji budzetowej w
podziale na dochody biez^ce w wysokosci 21 068 951 zli majatkowe w wysokosci 1 130 152 zl wg ich zrodel.
Wydatki okreslone w projekcie uchwaly budzetowej w kwocie ogolem 21 659 651 zl ujeto
zgodnie z szczegolowosci^ wynikajaca^ z dyspozycji art. 236 ustawy w podziale na wydatki
biez^ce w wysokosci 19814915 zli majatkowe w wysokosci 1 844 736 zl.
Stosownie do art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych organ stanowiacy jednostki
samorzaxlu terytorialnego nie moze uchwalic budzetu, w ktorym planowane wydatki biez^ce s^
wyzsze niz planowane dochody biez^ce powiekszone o nadwyzk? budzetow^ 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 biezace i wydatki biez^ce
spelniaj^ relacje, o ktorej mowa w w/w art. 242 ustawy.

Planowana w projekcie uchwafy budzetowej Gminy na 2014 r. nadwyzka budzetowa
wynosi 539 452 zl. W projekcie uchwaty budzetowej postanowiono, iz nadwyzka zostanie
przeznaczona na splate^ zobowi^zari z tytulu kredytow i pozyczek zaci^gnietych w latach
ubiegfych.
W projekcie uchwaiy budzetowej okreslono przychody w wysokosci 1 079 300 zl oraz
rozchody w wysokosci 1618 752 zl.
Stosownie do art. 222 ustawy o finansach publicznych okreslono m.in.:
- rezerw? ogolna^ w wysokosci 50 000 zl,
- rezerw? na zarz^dzanie kryzysowe w wysokosci 53 000 zl.
Sklad Orzekajacy wskazuje, iz jak wynika z przedstawionego Izbie projektu uchwaiy w
sprawie wieloletniej prognozy finansowej, tj. z zalacznika nr 1, kolumny 9.8 oraz kolumny 9.8.1
w 2014 r. Gmina Popielow spelnia relacje, o ktorej mowa w art. 243 oraz art. 244 ustawy o
finansach publicznych, umozliwiaja^ zgodne ze wskazan^ w w/w przepisie norma^ uchwalenie
budzetu.

W swietle powyzszego Sklad Orzekajacy wydal opinie jak w sentencji.
Stosownie do postanowien zawartych w art. 238 ust. 3 ustawy o finansach publicznych,
opinie^ Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwaiy budzetowej Wojt Gminy jest
obowi^zany przedstawic Radzie przed uchwaleniem budzetu.
Na podstawie art. 20 ust. 1 powolanej na wstepie ustawy o regionalnych izbach
obrachunkowych, od niniejszej opinii smzy odwolanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od
dnia dor^czenia uchwaiy.
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