
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W oPoLU

Uchwała nr 57712012

S kł adu O r zekaj ąc eg o Re gi onalnej lzby Obrachunkowej w Op o lu
z dnia 12 grudnia2}I} r.

w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budzetowej Powiatu Brzeskiego
ną 20]3 r.

Na podstawie art. 13 pkt 3 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia7 pńdziernika 1992 r. o regionalnych
izbach obrachunkov\ych (tł.z2012r.poz,7113) w zwtązkuzart.238 ust. 1pkt 2ustav,y z
dnta 27 sierpnia ż009 r. o finansach publicznych (Dz.U. rr l57, poz. 1240; z 2O1O r. rlr 28,
poz. 146,nt 96,poz. 620,nr I23, poz. 835, nr I52,poz. 1020, nr 238, poz. 1578, nr 257,poz.
1726;z207I r. nr 185, poz, 1092,rlr207,poz. 1183, rn 234,poz.1386, rn 240,poz. 1429,nr
297,poz.1707), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w osobach:

1. Grzegorz Czarnocki - przewodniczący
2. Magdalena Przybylska
3. Jan Uksik

postanawia

pozyĘwnie zaopiniować przedłożony projekt uchwaĘ budZetowej Powiatu Brzeskiego na2013
rOk

uzasadnienie

Zgodnte z obowtązkiem wynikającym z art.238 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnta
2009 r. o finansach publicznych, Zarząd Powiatu Brzeskiego przedłoĘł Regionalnej Izbie
ObrachuŃowej w Opolu celem zaopiniowania projekt uchwały budzetowej Powiatu
Brzeskiego na20l3 r. Do projektu przedłożono uzasadnienie orazmatęriały informacyjne.

Struktura t szczegołowość projektu uchwĄ budżetowej uwzględnia postanowienia
ustawy z dnta27 sierpnta2009 r. o finansach publicznych.

Strukturę planu dochodów, określonych w projekcie uchwały budzetowej ogółem
w wysokości 84.246.616 zł, wyszczególniono w układzie działow, rozdziałów i paragrafów
klasyfikacji budZetowej w podziale na dochody bieżące w wysokości 81.550.391 ń i
majątkowe w wysokości 2.696.2ż5 zł - wgichźródeł.

Wydatki określone w projekcie uchwały budZetowej w kwocie ogółem 83.810.492 zł
ujęto zgodnie z szczegółowością wynikającą z dysporycji art. 236 ustawy w podziale na
wydatki bieżące w wysokości79,905.9I4 ńi majątkowe w wysokości3.904.578 zł,

Stosownie do art. 242 ust. 1 ustawy o f,tnansach publicznych organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego nie może uchwalić budzetu, w którym planowane wydatki bieżące
Są WyZSze niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z \at
ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 2I7 :ust. 2 pkt 6 cyt. ustawy.

W odniesieniu do powyższego Skład Orzekapcy stwierdza, iż przedstawione w projekcie
dochody bteżące i wydatki bieżące spełniają relację, o której mowa w Ww łrt.242 ustawy.



Planowana w projekcie nadwyżka budzetu w wysokości 436.124 zł zostanie
pr zeznaczona na spłatę zob ońązań z tytlńu zaciągniętych kredytów i poĘ czek.

W Projekcie uchwały budżetowej określono przychody w wysokości 566.1 13 ń oraz roz-
chody w wysokości 1.002,237 zł.

Stosownie do art. 222 ustawy o finansach publicznych określono obligatoryjną:
- rezerwę ogólną w wysokości2l0.290 zł,
- rezerwę celową w łącznej kwocie 817.0l l zł, w tym obligatoryjną na zarądzanie
kryzysowe w wysokości 140.000 zł.

Zakes uPowżnień dla Zarządl Powiatu zawartych w projekcie uchwaĘ budzetowej
spełnia, w ocenie Składu Orzekającego wymogi ustawy o finansach publicznych.

w świetle powyższego skład orzekający wydał opinię jak w sentencji.

Stosownie do postanowień zawarĘch w art. 238 ust. 3 ustawy o finansach publicznych,
oPinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budzetowej Zarząd,powiatulest
obowiązany przedstawić Radzie przed uchwaleniem budżetu.

Na Podstawie art. 20 ust, 1 powołanej na wstępie ustawy o regionalnych izbach
obrachunkowYch, od niniejszej opinii słuzy odwołanie doKolegium Izbył terminie 14 dni
od dnia doręczenia uchwały.

*ueuogdniczącf składu -


