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Uchwala

Skladu Orzekajsjccgo Rcgionalnej Izby Obrachunko

vv Lublinie

z dnia 28 listopada 2019 roku

vv sprawie zaopiniowania projektu uchvvaly budzetowej.

JIRZ.\D GMJNY SULOW
VeJ WPtYNEtO

data -12- 0 2

Mfctt

Na podstavvie art. 13 pkt 3 i art. 19 ust. 2 ustavvy z dnia 7 pazdziernika 1992 r.

o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) po analizie

przedlozonego przez Wojta Gminy Sulow projektu uchvvaly budzetowej na 2020 r., Sklad

Orzekajacy Regionalnej Izby Obrachunkowej vv Lublinie:

Dariusz Kolodziej -przewodniczqcy
Ewa Gomulka —czlonek

Aneta Siek - czlonek

uchwala, co nast^pu je:

pozytywnie opiniuje sie przedlozony przez Wojta Gminy Sulow projekt uchwaly

budzetowej na rok 2020.

UZASADNIENIE

Sklad Orzekajacy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie, powolany

zarzadzeniem Nr 27/19 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej vv Lublinie z dnia 12

listopada 2019 roku w sprawie wyznaczenia skladow orzekajacych Regionalnej Izby

Obrachunkowej vv Lublinie, zostal upowazniony moca ustavvy o regionalnych izbach

obrachunkowych do wydawania opinii m.in. o przedkladanych przez organy wykonawcze

jednostek samorzadu terytorialnego projektach budzetu wraz z uzasadnieniem.

Projekt uchwaly budzetowej wraz z materialami towarzyszacymi wplynal do

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie 12 listopada br.

Sklad Orzekajacy dokonal analizy przedlozonego projektu, biorac pod uvvage jego

zgodnosc z pravvem, vv szczegolnosci z ustawa o finansach publicznych i stwierdzil, ze zostal

on opracowany w szczegolowosci okreslonej przepisami prawa (vv tym uchwaly rady

dotyczacej trybu prac nad projektem). Projekt uchwaly budzetowej zawiera dane okreslone

w art. 212 ust. 1 i art. 214 ustavvy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.

U. z 2019 r. poz. 869 z pozn. zm.) i przewiduje udzielenie upowaznien dla organu

wykonawczego. Spelnia on rowniez wymogi wynikajace z art. 237 tej ustavvy, ktory

zobowiazuje do wyodrebnienia kwot dochodow i wydatkow przewidzianych na realizacje

zadan zleconych z zakresu administracji rzadowej oraz na podstawie porozumieh z innymi

jednostkami samorzadu terytorialnego i administracja rzadowa. Okresla takze dochody

i wydatki finansowane z tych dochodow, zwiazane ze szczegolnymi zasadami wykonywania

budzetu, wynikajacymi z odrebnych ustaw (m. in. o wychowaniu w trzezwosci



i przeciwdzialaniu alkoholizmowi, Prawo ochrony srodowiska, o utrzymaniu czystosci

i porzadku w gminach).

Ujete vv projekcie zrodla dochodow wynikaja z przepisow ustawy z dnia 13 listopada

2003 r. o dochodach jednostek samorzadu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1530 z pozn.

zm.). Na ich podstawie dochody ogolem oszacowano na kvvote 18.937.022 zl, z czego

dochody biezace - 17.898.215,11 zl, a dochody majatkowe - 1.038.806,89 zl. Wydatki -

ujete w podziale na okreslone w ustawie o finansach publicznych grupy - zostaly oszacowane

na kwote 18.812.022 zl. z czego wydatki biezace wynosza 17.167.022 zl, a majatkowe

1.645.000 zl. Projektowany budzet zaklada wystapienie nadwyzki w wysokosci 125.000 zl,

ktora ma przeznaczona zostaje na splate kredytow i pozyczek. Planowane sa przychody

dlugoterminowe z tytulu kredytow i pozyczek w kwocie 220.000 zl oraz rozchody w lacznej

kwocie 345.000 zl. Kwota dlugu po zrealizowaniu planowanego budzetu roku 2020

(uwzgledniajaca przewidywane wykonanie budzetu roku 2019 wskazane vv projekcie

wieloletniej prognozy fmansowej) ma wyniesc 7.354.100 zl.

Przedstawiony projekt spelnia wymogi okreslone vv art. 242 ustawy o finansach

publicznych dotyczace zrownowazenia budzetu w zakresie dzialalnosci biezacej, jak rowniez

relacje okreslonq w art. 243 tej ustawy, ktora wskazuje dopuszczalny poziom rocznych splat

zadluzenia i odsetek oraz ewentualnych wydatkow z tytulu udzielonych poreczeh.

Biorac powyzsze pod uwage, Sklad Orzekajqcy pozytywnie opiniuje projekt budzetu

gminy Sulow na 2020 r. Opinia niniejsza nie uwzglednia oceny celowosci projektowanych

kwot wydatkow budzetowych, zaciaganych kredytow i innych zobowiazah. Analiza i ocena

celowosci nalezy bovviem do Rady Gminy Sulow i jej komisji.

Stosownie do tresci art. 238 ust. 3 ustavvy o finansach publicznych niniejszq opinie

organ wykonawczy jednostki samorzadu terytorialnego jest zobowiazany przedstawic

organowi stanowiqcemu przed uchwaleniem budzetu.

Od niniejszej uchwaly przysluguje odwolanie do Kolegium Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Lublinie w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Przewodrriczc|cy
Skladu O/zekajacego

Dariupz I^p|c^dziej

Otrzymuja:

1. Wojt Gminy Sulow,

2. WIAiSz,

3. a/a.


