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Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

z dnia 25 listopada 2019 r.

w sprawie opinii o pnedłożnnym przez Burmistrza Głusrycy projekcie uchwały budżetowej na
rok 2020.

Na podstawie art.].3 pkt 3 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 paźlńemika 1992 r. o
re$onalnych izbach obrachunkowych @z.U. z 20Ig r. poz. 2137) oraz zaruądznńa ru 4/1B Prezesa
Regionalnej kby ObrachuŃowej z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wyznaczenia składów
orzekających i ich przewodniczącycĘ Skład Orzekający Regionalnej kby Obrachunkowej we
Wrocławiu, w osobach:

- Ewelina Kruk-Florkowska - przewodnicąca,
- Danuta Jonas - członeĘ
- Marek Głód - członek,

wydaje opinię pozytywną

o przedłożonym przez Burmistrza Głuszycy projekcie uchwały budżetowej na rok 2020.

uzasadnienie

I. Z treści art. 233 ustawy z dńa 27 sierpńa 2009 r. o finansach publicanych (Dz. U. z 2019 r.

poz. 869 zpóźn zm., dalej ,,u.f.p.") wynika, że sporządzenie projektu uchwały budzetowej należy do
wyłącanej kompetencji organu wykonawczego jednostki samorądu terytorialnego.Pny realizacji
tego zadania organ wykonawczy winien kierować się zasadami wynikającymi z ustawy o finansach
publicznych oraz postanowieniami organu stanowiącego zawarlymi w uchwale organu stanowiącego
jednosil<i samop4du terytorialnego w:sprnwje fivbu prac nad pr,ojektem uchwały budżetowej,
podjętej na podstawie art. 234 u.f.p. Zgodnie z wymogami art. 23B ust. 1 u.f.p. pĄekt uchwały
budżntowej wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi, burmisnz przedstawia radzie
miejskim oraz regionalnej Łbie obrachunkowej w termińe do 15 listopada roku poprzedzającego rok
budzetowy, celem zaopińowania.

Na podstawie art. 23B u.f.p. projekt uchwały budżetowej jest opiniowany przez regionalą izbę
obrachunkową. Ocena jest dokonywana z puŃtu widzenia jego zgodności z obowiązującym prawem
pod kątem formalnym i rachunkowym.

II. Na podstawie art. 23B ust.1 pkt 2 i ust.z u.f.p. Burmistlz Głuszycy pmedŁożyŁ Regionalnej
Izbie ObrachuŃowej we Wrocławiu - Zespół w Wałbrzychu 15 listopada 2019 r. projekt uchwały
budżntowej Gminy Głuszycy na 2020 rok wraz z uzasadnieniem oraz innymi mateńałami
informacyjnymi.
W łrryniku analizy projektu uchwały budżetowej oraz materiałów towarzysących, Skład Orzekający
Regionalnej Łby Obrachunkowej we Wrocławiu stwierdza, że projekt uchwały budzetowej na nrk
2020 znstał opracowany - co do zasady - zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

Biorąc powyzsze pod uwagę, Skład Onekający postanowił wydać pozytywną opinię o
przedłożonym pvaz Burmistrza Głuszycy projekcie uchwały budżetowej na rok 2020, którą
Burmistrz jest obowiązany przedstawić Radzie Miejskiej, przed uchwaleniem budżetu.

Od ńniejszej uchwĄ przysługuje zgodnie z afi.. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych żbach
obrachunkowych odwołanie do Kolegium Regionalnej kby ObrachuŃowej we Wrocławiu w terminie
14 dni od dnia doręczenia uchwały.
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