
Uchwała nr XIIU103/2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistna Głuszycy projekcie uchwały budżetowej na
rok 2021.

Na podstawie art.].3 pkt 3 oraz art. ].9 ust. 2 ustawy z dnia 7 paŹdziemika ].992 r. o
regionalnych izbach obrachunko,wych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2137), Skład Orzekający Regionalnej
Łby Obrachunkowej we Wrocławiu, w osobach:

- Ewelina Kruk-Florkowska - przewodnicząca,
- Danuta Jonas - cżonek,
- Marek Głód - cżonek,

wydaje opinię pozytyvfną

o przedłozonlrm przez Burmistrza Głuszycy pĘekcie uchwały budzetowej na rok 202]_.

uzasadnienie

I. Z treści alt. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r.

poz 869 zpóźn zrn_, dalej ,,u.f.p.") wynika, ze sporządzenie pĄektu uchwały budżetowej należy do
wyłącanej kompetencji organu wykonawczego jednostki samoządu terytońalnego. PrTy realizacji
tego zadania organ wykonawczy winien kierować się zasadami wynikającymi z usta,wy o finarsach
publicznych oraz postanowieniami organu stanowiącego Zawartymi w uchwale organu stanowiącego
jednostki-sanror-ądu teiytoiiahrcgo ,+,, sprari+ trył,u-prac nad pĄektem uchwały budżetowej,
podjętej na podstawie art. 234 u.f.p.
Zgodnie z wymogami art. 23B ust. 1 u.f.p. projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieńem oraz
materiałami informacyjnymi, burmistz przedstawia radzie miejskim oraz regionalnej izbie
obrachuŃowej w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy, celem
zaopiniowania.
Na podstawie art. 23B u.f.p. pĄekt uchwały budżetowej jest opiniowany przez regionalną izbę
obrachunkową. Ocena jest dokonywana z puŃtu widzeńa jego zgodności z obowiązującym pra\^/em

pod kątem formalnlrm i rachunkowym.

tr Na podstawie art. 23B ust.]_ pkt 2 i ust.2 u.f.p. Burmistrz Głuszycy przedłoĘł Regionalnej
Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt uchwały budzetowej Gminy Głuszycy na 202t rok wraz
z uzasadnieniem oraz innymi materiałami informacyjnymi.
W wyniku analizy pĘektu uchwĄ budżetowej oraz materiałów towarzysącycĘ Skład Orzekający
Regionalnej Izby ObrachuŃowej we Wrocławiu stwierdza, że projekt uchwały budzetowej na rok
2021" został opracowany - co do zasady - zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

Biorąc po\łyzsze pod uwagę, Skład Ozekający postanowił wydaĆ pozytyvmą opińę o
przedłożonym przez Burmistrza Głuszycy pĘekcie uchwały budżetowej na rok 2021,, którą
Bumristrz jest obowiązany przedstawić Radzie Miejskiej, przed uchwaleńem budżetu.

Od niniejszej uchwały przysługuje zgodnie z aft. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach
obrachunkowych odwołanie do Kolegium Regionalnej Łby Obrachunkowej we Wrocławiu w termińe
14 dni od dnia doręczenia uchwały.
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