Uchwala Nr I/310/2016
suadu orz,ekdjąCeBo Re8ionalnei lŻbl obrachUnkorłei we wroclawiu
Z dnia 12 grudnia Ż016 r.
w sPruwie opinii o plzedłomn}'rn przez Bu].mistrŻa Gminy i Miasta węglini€c
budźBtu gminy i miasta węgliniec na 2017 rok.

proj€kcie

Na podstawie art. 13 pkt 3, art' 19 ust 2 ustawy z 7 paźdżemika 1992 r o regiona]nych izbach
obrachunkoj'vych (t' j. Dz. u. z 2016 r, poz' 561)' w związku z alt' 23B ust. 3 ustiwy z 27 sieĘńa
2009 l- o fimnsach pub]ica{/ch (t. j' DZ' U' z 2016 l.' paz' 1870 ) olaz zalądzenia Nr 1/2012
Pjezesa Regionólnej lzby oblachunłowej we wroc}awiu Z 1 ]utego 2012 r. w sprawie wy/]aczenia
\\iddó$ orzpl.dią' V(h i i,ll pryPWodni(aL\-h. ZP zn-idndrn.5ład ozełaiąi1 Regioia'rej l-zb}
obTachunłowej we wroc}awiu, w osobach: Elzbieta Pjekarska PfzewodnicĄ.i, Lo"-a styi.t
"
Członek, AJkadiusz Babczuk _ Członek,

-

-

\łydaje opińę pozJĄ,Vną

_pledłożonłmprzez Bulmisma Gminy
Węglińec na 2017 rok'
9

i

Miasta węginiec projekcie budżetu grniny

i

miasta

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 233 ustaw}' z dńa 27 sierpnia 2009 r o finansach pubhcznYcb {t' i. Dz. U. z 2016
r',.poz' 1870, Żwanej dalej ufp) sporądzenie pLo]eklu uchwaly uuazetowój na]eźy do \łyłącmej
właściwości
organu wykonawczego jednostki samorŻądu teł'torialnego' lrzy reatizaiji tego'zadanii
organ uykonawczy winien kierować się zasadami wynikającyrni z uitawy ó finansaih pib]icznych
olaz.postanowieniami ofganu stanowiące8o zawó(ymi w uchwale w spra\ie trybu prac nad
pro PLreIr ULhMdł} bJo,'erc$pj' podięteJ n" pod\l.wie dn' 23Ż1 UlD' z8odnie l wymogami d*'
2ąB
.'\t' l UlD p'oiekl u' hrrdl\ budżplohe' wld/ 7 UŻd)ddnjeniem oraz ńateiialami i orrndLyin}mi' hojl
(bumistrą
przedk}ada organowi stanońącemu oraz regionalnej izbie obraińunłowej'_
-prezyden|
(Plem doDiJuowanjd
- \n ternj ie do l5 i\lopddd rokL popzedzaią.óeo'o"'b.rd7pro!'\'
szczegółowość projektu budżetu oraz wynogi dotycące uzasadneń i rnaaeriałow informacyjnych
lry-a||a!anr'c! 1łaz. 1 projektem uchwały budżetowej Rada Miejska \y węgtińcu określiłauińwałą
nr 319r{,[y2010 Z dnia 4 ]istopada 2010 r. w sprawie t'ybu prac nad projekóm uchwały budżetowej
Gminy węgliniec.
Stosownie do pov/ołanych przepisów Bulmistrz Gminy i Miasta węgiiniec, zarądzeniem ff 116/2016
Z dnia 14 ]istopada 2016 r. w sprawie projektu budżetu Gminy i Miasta Węg[ńec na 2017 rok, oraz
projektu \' splawie vie]o]etniej prognozy finŹn5owe] Gminy Wę8]iniec, przedłożyłRegionalnej Łbie
obmchunłowej we Wrocławiu, Zespołowi w Je]eniej Góne projekt uchwiły budzetowej na zo1z rok
wmz z uzasadńeniem i objaśnieniami' Zarządzenie wpł}Tęło15 listopada 2016 rcku.
skład orzekający Regiona]nej Łby obrachunkowej we w'rocła\"/iu w llyniku oceny projektu uch\yały
b'Jdżetowej gminy i miasta Węgliniec rla 2017 rok stwierdzi}, z€ projekt uóhwa}y budzetowó;
sporządŻony został zgodnie z w}łnogami okreś]on}mi w ustawie o finansach publicmych oraz w
szcŻegółowości okeślonej w uchwa]e w splawie h-ybu prac nad plojektemuchwał budżetowej'
Biorąc powyższe pod uwagę sk}ad orzekający postanowił wydać opinię jak w sentencji uchwiłv.
od rinie|5zPi r]lhwdĄ Prl) ',LgL'e lgodr'e z an. 2o u'l' 1 U-'.]wy o .egional11rh iba.h
oblachunkowych odwołanie do Ko]egium Regiona]nej Łby obrachunłowei we wro=cławiu w tetmhie
14 dni od dnia doręczenia uchr'ł,ały.

