
Uchwala Nrwil1.3..tot
Skladu Orzekaj4cego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroclawiu

zdnia20 grudnia 2007 roku
w sprawie opinii o przedlo2onym przez Zastggrcq W6jta projekcie budZetu Gminy OleSnica na 2008 rok wraz z

objaSnieniami i informacj4 o stanie mienia komunalnego.

Na podstawie art. 13 pkt 3, art. 19 ust 2 ustavry z 7 paidziernika 1992 rolat o regionalnych izbach
obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, ze zm) w zwiqzlu z art. 181 ust. I pkt I ustawy
z 30 czerwca 2005 roleu ofnansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm) oraz zarzqdzenia Nr 4/2003
Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroclawiu z 17 czerwca 2003 rolcu w sprawie powolania
przewodniczqcych i czlonk6w Sklad6w Orzekajqcych w sprawach dotyczqcych jednostek samorzqdu
terytorialnego i ich zwiqzk6w wchodzqcychw sHad Wojewhdztwa Dolnoilqskiego, SHad Orzekajqcy Regionalnej
Izby Obrachunkowej we Wroclawiu postanowil:

wydad pozytywn4 opiniq o przedlo2on@przez Zastqpcq W6jta projekcie bud:2etu Gminy Olesnica na 2008 rok
wrazz obja6nieniami i informacj4 o stanie mienia komunalnego.

Uzasadnienie

I. Z treSci z art.52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz1dzie gminnym (telst jednolity Dz.U.22001 r.
Nr 142 po2.1591 ze zluu*) i art. 179 ustawy 230 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, pz.
2104 ze zrn) wynika, 2e prrygotowanie i przedstawienie do uchwalenia projektu uchwaly budzetowej gminy
mleiry do wyl4cznej kompetencji W6jta. Plz.y realizacji tego zadanta W6jt winien kierowa6 siq zasadami
wyrukajacymi z ustawy o finansach publicznych oraz postanowieniami Rady Gminy zawafimi w uchwale w
sprawie procedury uchwalania budzetu oraz rodzaju i szczegolowoSci material6w informacyjnych
tow ar zy sz4cych proj ektowi.
Zgodme z wymogami art. 52 ust. 2 ustawy o samorz4dzie gminnym (dalej usg) i art. 181 ust. I ustawy o
finansach publicznych projekt uchwaly bud2etowej wraz z obja6nieniami oraz prognozq i informacjq, o kt6rej
rnowa w art. 180 cytowanej ustawy, W6jt przedklada radzie oraz regionalnej izbie obrachunkowej celem
wydania opinii do dnia 15 listopada roku poprzedzajqcego rok bud2etowy.
Zalaes przedmiotowy uchwaly budZetowej oraz spos6b ujqcia w niej dochod6w i wydatk6w oraz przychod6w
irozchod6w olaeSla art. I84 ustalvyo finansachpublicznych (dalej ufp).

IL Sklad Orzekaj4cy Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroclawiu badaj4c przedlohony 22listopada 2007
roku projekt uchwaly Rady Gminy Ole6nica w sprawie budZetu gmrny na rok 2008 (zautopoprawkami) wrazz
obja6nieniami i informacj4 o stanie mienia komunalnego stwierdzil, co nastqpuje:
L Projekt uchwalybud2etowej na 2008 rok sporzqdzono zgodnie z wymogami okre3lonymi w art.184 ustawy

o finansach publicznych.
2. Zalqczrnlr: olreSlaj4ce limity wydatk6w na wieloletnie programy inwestycyjne otaz rra programy i projekty

realizowane ze Srodk6w UE spelniaj4lcryteria okreSlone w art.166 ust.2 ustawy o finansach publicznych.
3. Obja6nienia do projektu uchwaly budzetowej s4 czytelne i pozwalaj4 na ocenQ przyjqtych zaloileh i

dokonanych ustaleri co do wysokoSci dochod6w i wydatk6w oraz wyniku budZetu na 2008 rok.
4. Informacja o stanie mienia komunalnego spelnia wymogi olcreslone w art.l80 ustalvy o finansach

publicznych i znajduje ona odzwierciedlenie w bud:2ecie.
Maj4c powylsze ustalenia na uwadze Sklad Orzekaj4cy wydat opiniq jak w sentencji, kt6rE

stosowanie do postanowiefizawartych w art. 181 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, W6jt jest obowiqzany
przedstawi6 Radzie Gminy przed uchwaleniem bud2etu.

Od niniejszej uchwaly Skladu Orzekajqcego zgodnie z art. 20 ust. I i 2 ustawy z dnia 7 paidziernika 1992
roht o regionalnych izbach obrachunkowych przysluguje odwolanie do pelnego skladu Kolegium Izby w terminie
14 dni od daty jej dorqczenia.

Przewddni


