
Uchwala nrYIII{ aŁOIB
Skladu Onekającego Regionalnej lzby Obrachunkowej we Wrocławiu

z dnia 13 grudnia 2018 r.

w sprawie opinii o pzedłożonym pnzez Wójta GminyMarcisńw projekcie budżetu gminy
Marcisńw na 2019 rok.

Na podstawie art. 13 pkt 12 ustawy z dnia 7 paźńńemka L992 roku o regionalnych żbach
obrachunkowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 561), w związku z art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 mku o firnrsach publicznych (Dz. U. z2OL7 roku, poz. 2077 z pózrr. zrn) oraz zarządzenia nr
4/1B Prezesa Regionalne j Izby ObrachuŃowej we Wrocławiu z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie
wyzraczenia składów orzekających i ich przewodnicących , Skład Orzekający Regionalnej Łby
ObrachuŃowej we Wrocławiu, w osobach: Dorota Pierzykowska - Pm,ewodnicąca, E}żbieta
Piekarska - Członek, Joanrn Stylska -Cżonek,

wydaje opinię pozytywną

o przedłozonym pźez Wójta Gminy Marcisńw projekcie budżetu gmlny Marcisńw na 20]_9 rok.

uzasadnienie

Zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o firrarsach publicznych (Dz. U. z 2017
roku, poz. 2077 zpóźrt złn, zwanej dalej - ufp) sporządzenie projektu uchwały budżetowej należy do
wyłącznej właściwości organu wykonawczego jednostki samorądu terytorialnego. Przy realizacji
tego zadańa organ wykonawczy winien kierować się zasadami wynikającymi z ustawy o finansach
publicznych oraz postanowieniami organu stanowiącego zawartymi w uchwale w sprawie nrybu prac
nad projektem uchwały budżetowej, podjętej na podstawie art.234 ufp. Zgodńe z wymogami art. 23B
ust. ]_ ufp projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi, wójt

@urmisnz, prezydent) przedkłada organowi stanowiącemu oraz regionalnej żbie obrachuŃowej -

celem zaopiniowańa - w terminie do 1_5 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.
Szczegółowość projektu budzetu oraz wymogi dorycące uzasadnienia i materiałów informacyjnych
przedkładanych wraz z projektem uchwały budzetowej Rada Gminy Marciszów określiła uchwałą nr
LI/I/2}OII} z dnia 30 czerwca 201,0 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały
budż:etowej gmlny Marcisńw, zmienioą uchwałą Nr LMIV29B|201,0 z dnia 30 sierpnia 2010 r. w
sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Lr.//290|I0 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie
określenia Ębu prac nad pĄektem uchwały budżetowej gmlny Marciszów ,

Stosownie do powołanych przepisóW Wójt Gminy Marciszów zarządzeniem nr 96/18 z dnia ]_5

listopada 20]_B roku w sprawie przedłozeńa projektu budżetu $nny Marciszów na 20]-9 rok
przedłozył Regionalnej lzbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt uchwały w sprawie uchwały
budżetowej gminy Marcisńw na rok 2O19 vłraz z uzasadnieniem i objaśńeniami. Zarądzeńe
wpłynęło 15listopada 20].9 roku.
skłid Órzekający Regionalnej Łby Obrachunkowej we Wocławiu w łvyniku oceny projektu uchwały
budzetowej gminy Marciszów na 2019 rok stwierdzil, żn projekt uchwały budŻetowej sporządzony

został zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o finarsach publicznych oraz w szczegółowoŚci
określonej w uchwale w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
Biorąc powyzsze pod uwagę Skład Orzekający postanowił wydać opińę jak w sentencji uchwały.

od niniejszej uchwały przysługuje zgodnie z art. 79 ust. ]- ustawy o regionalnych izbach

obrachunkowych odwołanie do Kolegium Regionalnej Łby Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie

14 dni od dnia doręczenia uchwały.
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