REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W OPOLU
Uchwala nr 636/2011
Skladu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
z dnia 15 grudnia 2011 r.
w sprawie opinii o przedlozonym projekcie uchwaly budzetowej Gminy Lasowice Wielkie
na 2012 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 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, nr 249, poz. 2104; z 2009 r. nr 157, poz. 1241; z
2010 r. nr 238, poz.1578 ) w zwiazku z art. 238 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240; 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 201,
poz. 1183), Sklad Orzekajacy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w osobach:

1. KlaudiaStelmaszczyk- przewodniczaca
2. Grzegorz Czarnocki
3. Jan Uksik
postanawia
-~-- -- --- ~
pozytywnie zaopiniowac przedlozony projekt uchwaly budzetowej Gminy Lasowice Wielkie na
2012 rok.

-

--~

Uzasadnienie
Zgodnie z obowiazkiem wynikajacym z art.238 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych, Wójt Lasowic Wielkich przedlozyl Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Opolu celem zaopiniowania projekt uchwaly budzetowej Gminy Lasowice
Wielkie na 2012 r. Do projektu przedlozono uzasadnienie oraz materialy informacyjne.
Struktura i szczególowosc projektu uchwaly budzetowej uwzglednia postanowienia
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Strukture planu dochodów, okreslonych w projekcie uchwaly budzetowej ogólem
w wysokosci 18.745.203 zl, wyszczególniono w ukladzie dzialów, rozdzialów i paragrafów
klasyfikacji budzetowej w podziale na dochody biezace w wysokosci 18.173.175 zl i majatkowe
w wysokosci 572.028 zl - wg ich zródel.
Wydatki okreslone w projekcie uchwaly budzetowej w kwocie ogólem 27.214.369 zl ujeto
zgodnie z szczególowoscia wynikajaca z dyspozycji art. 236 ustawy w podziale na wydatki
biezace w wysokosci 16.949.146 zl i majatkowe w wysokosci 10.265.223 zl.
Stosownie do art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych organ stanowiacy jednostki
samorzadu terytorialnego nie moze uchwalic budzetu, w którym planowane wydatki biezace sa
wyzsze niz planowane dochody biezace powiekszone o nadwyzke budzetowa z lat ubieglych i
wolne srodki, o których mowa wart. 217 ust. 2 pkt 6 cyt. ustawy.
W odniesieniu do powyzszego Sklad Orzekajacy stwierdza, iz przedstawione w projekcie
dochody biezace i wydatki biezace spelniaja relacje, o której mowa w w/wart. 242 ustawy.

Planowany w projekcie deficyt w wysokosci 8.469.166 zl zostanie wg projektu uchwaly
pokryty przychodami z zaciagnietych kredytów i pozyczek w wys. 6.394.140 zl oraz nadwyzki
budzetu z lat ubieglychw wysokosci 2.575.026zl. Odnoszac sie do powyzszego nalezy zauwazyc,
iz okreslenie zródel finansowania deficytu uwzglednia dyspozycje art. 21'7 ust, 2 ustawy
o finansach publicznych wskazujacego rodzaje przychodów, z których mozliwym jest
finansowanie deficytu. Sklad Orzekajacy wskazuje, ze wysokosc srodków wskazanych jako
zródla finansowania deficytu (§ 6 pkt l i 2 uchwaly) przewyzszaja planowany deficyt budzetu w
rozumieniu art. 217 ust. 1 cyt. ustawy o kwote 500.000 zl.
W projekcie uchwaly budzetowej okreslono przychody w wysokosci 8.969.166 zl oraz
rozchody w wysokosci 500.000 zl.
Stosownie do art. 222 ustawy o finansach publicznych okreslono obligatoryjna:

- rezerwe

ogólna w Wysokosci 30.000 zl,

- rezerwe celowa na zarzadzanie kryzysowe w wysokosci 41.000 zl.
Zakres upowaznien dla Wójta Lasowic Wielkich zawartych w projekcie uchwaly
budzetowej na dzien wydania niniejszej opinii spelnia, w ocenie Skladu Orzekajacego wymogi
ustawy o finansach publicznych.
W swietle powyzszego Sklad Orzekajacy wydal opinie jak w sentencji.
Stosownie do postanowien zawartych wart. 238 ust. 3 ustawy o finansach publicznych,
opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwaly budzetowej Wójt jest obowiazany
przedstawic Radzie przed uchwaleniem budzetu.
Na podstawie art. 20 ust. 1 powolanej na wstepie ustawy o regionalnych izbach
obrachunkowych, od niniejszej opinii sluzy odwolanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od
dnia doreczenia uchwaly.

