
Uchwała Nr I/303/2016
Składu onekającego Regiona|nej Izby obrachunkowej we Wrocławiu

z dnia 12 grudnia 2016 r,

w sprawie opinii o plzedłoźonym przez Wójta Gminy Janowice Wielkie projekcie uchwały
budżctowej Gminy Janowice Wie|kie na rok 2017.

Na podstawie art. 13 pkt 3, art. 19 ust 2 ustawy z 7 pafulzierńka 1992 r. o regionaĘch izbach
obrachunkowych (t'j. Dz. U. z 2016 r., poz. 561 ), w związku z art. 238 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz'U. z 2016 r', poz. IB70) oraz zalzĄdzeńa Nr 1/2012 Prezesa
Regionalnej Łby obrachukowej we w.rocławiu Z 1 lutego 2012 r. w sprawie wyznaczeńa składów
orzekających i ich przewodniczących" ze zmialami, Skład orzekający Regionalnej Łby
obrachur*owej we wrocławiu, w osobach: Elżbieta Piekarska - Przewodnicząca, Arkadiusz Babczuk
_ Członek, Joanna Sty}ska - Członek,

wydaje opinię pozytyvr.ną

o przedłożonym przez Wójta Gminy Janowice Welkie projekcie uchwĄ budżetowej Gminy
Janowice Wielkie na rok 2017.

Uzasadnienie

Zgadne z a!t. 233 ustawy z dna 27 sierpńa 2009 r. o fhansach publicznych (t.j. Dz.IJ ' z 2016
r., poz. I87o' da1ej - ufp) sporządzenie projektu uchwały budzetowej należy do wyłącznej
właściwości organu wykornwczego jednos&i samorz4du terytoria]nego. Przy realizacji tego zadania
organ wykonawczy winien kierować się zasadami wynikającyni z ustawy o finansach publicznych
oraz postanowieniami orgpnu stanowiącego zawartymi w uchwale w sprawie aybu prac nad
projektem uchwały budzetowej' podjętej na podstawie art. 234 ufp. Zgodnie z w}.rnogami art. 238.ust. 1 ufp projekt uchwały budżntowej wraz-z uzasadnieńem oraz rnateriałami informacyjnymi, wójt
(burmistrz, prezyderrt) przedkłada organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej .
ce1em zaopiniowania - w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.
Szczegółowość projektu budźretu oraz wymogi dotyczące uzasadnienia do projektu uchwĄ
budżetowej Rada Gminy w Janowicach Wlelkich okeśliła uchwałą nr XLV/195/2010 z dnia 10
listopada 2010 r. w sprawie Ębu prac rnd projektem uchwały budżetowej i szczegółowości
materiałów informacyjnych towarzyszqcych projektowi budzetu, zmieńoną uchwałą nr XY/9'J'/2)I2 z
dnia 2 lutego 2012 r.
Stosownie do powołanych przepisów wójt Gminy Janowice Welkie zanądzeniem m 5212016 Z dnia
15 listopada 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy w Janowicach Welkich i Regionalnej
Łbie obrachmkowej projektu uchwaĘ budź:etowej gmlny na 2017 rok oraz projektu uchwały w
sprawie wieloletriej prognozy firnrsowej grniny Janowice Welkie rra Lata 2OI7-2O25, przedłożył
Regionalrrej Łbie obrachunkowej we Wrocławiu, Zespołowi w Jeleniej Górze projekt uchwały
budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniern ZarzĄdzene wpłynęło 15 listopada 2016 roku.
Skład orzekający Regionalnej Łby obrachunkowej we Wrocławiu w w}'rriku oceny projektu uchwały
budżetowej Gminy Janowice Wielkie na 2oI7 rok stwierdził, że projekt uchwały budżetowej
sporządzony został zgodnie z zasadami okeślon}mi w ustawie o finansach publicznych Skład
orzekający zwraca jednak uvr'agę na potrzebę uzupełnieńa objaśnień do budżetu o fuformacje
dotyczące ńeruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2017 roku. Planol,.nne z tego tyh]łu
dochody stanowią bowiem kwotę 450.000 ż i są wyższe od planowanych do reali?acji w roku 2016 o
250.000 Zł.
Biorąc powyższe pod uwagę Skład orzekający postanowił wydać opinię jak w sentencji uchwały.

od niniejszej uc}twĄ przysługuje zgodnie z art. 20 ust' 1 ustawy o regionahych izbach
obrachunkowych odwołanie do Kolegium Regionalnej Łby obrachunkowej we wrocławiu w terminie
14 dń od dnia doręczenia uchwaĘ.


