
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W oPoLU

Uchwała nr 60712013
składu orzekającego Regionaln ej Izby obrachunkowej w opolu

z dnia 2 grudnia 2013 r.

w sprawie opinii o przedłozonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na 20]4 r,

Napodstawie art. 13 pkt 3 iart.19 ust,2 ustawy zdnial pażdziernikal992r. o regionalnych
izbach obrachunko}vych (tekst jednolĘ - DzIJ z 2012 r., poz. 1 1 13) w związku z art. 238 ust. I
pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.IJ z 2013 r,
Poz. 885 ), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w osobach:

Jan Uksik - przewodniczący,
Jan Bryczek,
Arkadiusz Talik,

postanawia

pozyĘwnie zaopiniowaó przedłożony projekt uchwĄ budzetowej Powiatu Brzeskiego na20l4 r

uzasadnienie

Stosownie do wymogu określonego w art. 238 ust, l pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych, Zaruąd Powiatu Brzeskiego przedłożył Regionalnej Izbie Obra-
chuŃowej w Opolu celem zaopiniowania projekt uchwały budzetowej Powiatu Brzeskiego na
2014 r.

Struktura i szczegółowość projektu uchwały budzetowej uwzględnia postanowienia
ustawy z dnia27 sierpnia2009 t. o finansach publicznych oraz uchwały Rady Powiatu Brzeskiego
nr XLVII/308/2010 z dnia 1 października 2010 r. w sprawie Ębu prac nad projelctem uchwały
budzetowej.

Strukturę planu dochodów, określonych w projekcie uchwały budzetowej ogółem
W wysokoŚci 77.652.316,00 zł, wyszczególniono w pełnej szczegółowości klasyfikacji
budzetowej w podziale na dochody bieżące w wysokości 76.616.316,00 zł i majątkowe w
wysokości 1.036.000,00 zł.

Wydatki określone w projekcie uchwały budżetowej w kwocie ogółem 79,278.63I,00 zł
ujęto zgodnie z szczegółowością wynikającą z dyspozycji art.236 ustawy w podziale na wydatki
bieżące w wysokości 76.466.316,00 złimajątkowe w wysokości 2.812.315,00 zł,

Stosownie do art, 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego nie może uchwalić budzetu, w którym planowane wydatki bieżące są
voiższę niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegĘch i
wolne Środki, o których mowa w art. 2I7 ust.2 pkt 6 cyt. ustawy. W odniesieniu do powyźszego
Skład Orzekający stwierdza, iż przedstawione w projekcie dochody bieżące i wydatki bieżące
spełniają relację, o której mowa w cyt. powyzej art.242 ustawy.

Planowany na 2014 rok deficyt w wysokości I.626.315,00 zł zostanie wg projektu
uchwĄ budzetowej pokryty w całości przychodami budzetu pochodzącymi ze sprzedaży
papierów wartościowych wyemitowanych przęz Powiat Brzeski. Odnosząc się do powyższego
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naleł stwierdziĆ, iZ okreŚlone źródło sfinansowania deficlu uwzględnia dyspozycje art. 2I7
ustawY o finansach publicznych wskazujące enumeratyvmie rodzaje przychodów, z których
możliwym jest sfinansowanie defi cytu.

W projekcie uchwĄ budZetowej powiatu określono przychody w wysokości
2.7ż5.350,00 zł oruz rozchody w wysokości 1.099.03 5,00 zł.

Stosownie do art, 222 wtawy o finansach publicznych
określono :
- rezerwę ogólną w wysokości302.433,00 zł,

w projekcie uchwały budZetowej

- rezerwę celową w wysokoŚci 145.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadń własnych z
zakresu zarządzania kryzysowego.

Przedłożony projekt uchwaĘ budZetowej Powiatu Brzeskiego stosownie do art. 238 ust.2
Pkt. l cYt. Powyżej ustawy o finansach publicznychzańerawymagane uzasadnienie.
Z Przedłożonego projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu
Brzeskiego wynika, iż w roku 2014 Powiat spełnia relacje o których mowa w art. 243 i 244
ustawy o finansach publicznych.

Niezależnie od powyższego Skład Orzekający wskazuje, że w aktualnym stanie prawrym, upo-
ważnienie dlaZatządu Powiatu ( vide § 12 pkt. 4 projektu uchwĄ budzetowej j do zaciągania
zobowiązńz$ułll umów, których realizacjaw roku budzetowym i w latach następnyctrjest
niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płńoŚci wykra-
czająPoza rok budzetowy, powinno być zawarte w uchwale organu stanowiącego j.s.t. w sprawie
wieloletniej Prognoz! finansowej j.s.t., stosownie do dyspozycji art.228 ust. 2 ustawy o finansach
publicznych.

w świetle powyższego skład orzekający wydał opinię jak w sentencji uchwĄ.
Stosownie do postanowreń zawaĘch w art. 238 ust. 3 ustawy o ltnansach publicznych,

oPinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwĄ budzetowej Zarząd, Powiatulest
obowiązany przedstawić Radzie powiatu ptzed, uchwaleniem budżetu

Na Podstawie art. 20 ust. 1 powołanej na wstępie ustawy o regionalnych izbach
obrachunkowYch, od niniejszej opinii służy odwołanie do Kolegium lzby w terminie 14 dni od
dnia doręczenia uchwały.

cy Składu


