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Przesyłam w "Atączerrilu uchwałę nr I/8/2oI7 Składu orzekającego Regionabeej Izby
obrachr.rnkowej we wrocław.iu z dnia 13 styczrja 2o11 roku w sprawie oplnii o
przedłożnnytt pt"Ez woJtA Gminy Podgórąrn projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok
wraz z u?'aś.adrieniemi mat€ria.łami |nformacfrnymi.

EJ ĘłY oBBACHUNKoWEJ
w{r'tilrcdawiu

GrażynaKilikowsko

Lz1.

Uchwala Nr I/8/2OLL
Składu orzekającego

Re€|onelnej

Łby obrachunkowej

we W.roclawlu

z LB stycznia 2O11 roku
w sprawie oplnll

o przedłożonym

ptzez W6jta Gniny

budźetowej na 2o11 rok wraz z uzasadnlenlem

Podgórzyn

l matedałaml

projekcle

uchwały

informacyjnyml.

Na podstor'l]e art, ]3 p|d 3, art. 79 ust 2 ustaDu z 7 wździernikr, 7992 r. o reglonolnuch
izhach obrachunkotogch (tekst jednolttA Dz, U, z 2001 r. Nr 55, poz, 577, ze nt) u.szwiqzlat z
art' 238 ust, 3 ustau'y z 27 sierpnia 2009 rolol o Jinąnsąch pubticnlgch (Dz. U. Nr 157, poz
1240 ze znL) oraz zlrządzcnia Nr 2/2010 Prezesą Regionalnej Izby obrachunkouej LDe
Wroctatuiu z 1 Lutego 2010 roku L, spralDte powotania ptzeuodniczącach i cztonkóu SldadÓu.s
orzekającgch tu spra usach dotacącach jednostek samorządu terytorialnego t ich aDiqzkÓL!)
wc|todztycgch tl.l sldad Wojeuództua DolnośLąskiego, Sld'ad onekajqcg Reginnalnej Łby
Obrachunkousej LDeWft)dauiu postanou.sit:
wydaĆ opinię poz,],-tywnąo przedłożony'rnprzez w ójtŹ-Gminy Podgórzyn projekcie uchwały
budżetowej na 20 1 1 rok wraz Z uzasadnieniem i materiałarni ilformacyjnymi.
Uzasadlienle
Zgodnie z art. 233 ustawy z drria 27 sierpnla 2009 r. o finansach publicarych (dalej ufp)
sporządzerrle projektu uchwały budżetowej należy do wyłącznej kompetencji organu
wykonawczego jednostki samorządu terytoria]nego. PrZy rea]izacji tego zadania organ
wykonawcąz winien kierować się zasadamj w.ł.nikającymi z ustawy o finansach publlczrrych
oraz postanowienia.ni

orgarru stanowiącego

Zawartymi w uchwa1e w sprawie trybu prac

nad projektem uchwały budżetowej, podjętej na podstawie art. 234 ufp. Zgodrie z
wymogaml art. 238 ust. 1 ufp projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz
przedkłada
prezydent)
organowi
wójt
materiałarnl informacyjnymi'
fburmistrz'
.
celem Zaopiniowania w telminie do
starrowiącemu oraz regionalnej ibie obrachulkowej
15 listopada roku poprzedzjącego rok budżetowy.
SzczegÓłowośĆ projektu budżetu oraz w}rrnogi doĘczące

uzasadnlenia

i materia.tÓw

wraz z projektem uchwały budżetowej Rada Gmlny w
Podgórąynie określiła uchwa.łą Nr Lvl / 5o7 / l0 z dnia 27 puŹdziern}<a 20 t 0 roku w
sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy PodgóIzyn.
informacyjnych przedkładanych

zarządzerltem Nr
Gminy PodgÓrąrn
0151/111/1o z dria 8listopada 2010 roku w sprawie projektu budżetu gminy Podgórzyn
na 2011 lok i wieloletniej prognozy finansowej gminy na 1at^207l-2026, przedloĘł, dnja
23 grudnia 2010 roku, Regiona]nej Izbie obrachunkowej we Wrocławiu, Zespołowi w
stosownie

Lz2

do

powołanych

przepisóv/,

wójt

'-_
proJekt uchwały budżetowej na 2011 rok wtaz z uzasadnieniem i
materia]ami informacyjnFni.
Skład orzekający
Regionalnej Izby obrachunkowej
we
Wrocławiu w wynjku oceny projektu uchwały budżetowej, na 2011 rok wraz z
uzasadnieniem i materiałarni informacyJn5rmi stwierdził, co następuJe.
Jeleniej

Górze

1' Projekt uchwały budzetowej sporz'ądzorty został zgodnie z za.sadatni w}T]ikąacymi z
ustawy o finansach publiczrrych oraz w}rrnogami okreŚlonymi w uchwale Rady Gmjny
Podgórąrn Nr LYI/5o7/7o
z dnia 27 paźd^efi\ka 2010 roku w sprawie okreŚlenia
trybu prac rrad proJektem uchwały budżetowej gminy Podgórą'rn.
2. Uzasadńenie
w}ma€ane

do projektu

elemenĘ,

uchwaly

budżetowej oraz materiały irrformacyjne

zawieraj4

o których

mowa w uchwa.le w sprawie trybu prac nad projektem
uchwały budżetowej. WąĘliwości budŹ jedy'rrie rea]ność Znaczrlego obniżenia
wydatków bieĄcych budżetu w stosunku do wielkości planowanych na 2010 rok.
obniżenie ich o kwotę 2.989'0 tys. zł nie jest zdaniem Składu Orzekającego
wyczerpująco uzasadnione.
Biorąc powyższe pod uwagę Skład orzekający postanowił wydać opinię jak w sentencji
uchwały.
od niniejszej uchwały przysługqie zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach
obrachunkowych odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby obrachunkowej we wrocławiu
w ternrinle 14 dni od dnia doreczenia uchwałv.
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