
Uchwała Nr Ra .398 .2013
Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Warszawie 

z dnia 26 listopada 2013 r.

w sprawie : opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przyłęk projekcie Uchwały Budżetowej 
na rok 2014 oraz możliwości sfinansowania planowanego w budżecie deficytu.

Na podstawie art. 13, pkt. 3, pkt. 10, art.19, ust.2 ustawy z dnia 7 października 1992r
o regionalnych izbach obrachunkowych ( Dz. U. 2012.1113 j.t.) oraz art. 246 ustawy o finansach
publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r (Dz.U.2013.885 j.t. z późn.zm.) Skład Orzekający Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Warszawie - Zespół w Radomiu;

Przewodnicząca : Jolanta Okleja 
Członkowie : Janina Filipowicz

Witold Kaczkowski

§ 1.
1. Przedłożony przez Wójta Gminy Przyłęk projekt Uchwały Budżetowej na rok 2014 opiniuje 

pozytywnie.
2. Możliwość sfinansowania planowanego w budżecie deficytu opiniuje pozytywnie.

§2.
Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały.

§3.
1. Niniejszą opinię stosownie do postanowień art.238, ust.3 ustawy o finansach publicznych 

należy przedstawić Radzie przed uchwaleniem budżetu.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu przez Gminę w terminie i trybie określonym wart. 246, ust.2 

ustawy o finansach publicznych .
3. Od uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, 

za pośrednictwem Zespołu w Radomiu, w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej 
uchwały.

Uzasadnienie :

1. Projekt Uchwały Budżetowej na rok 2014 przedłożony Zarządzeniem Nr 82/2013 przez Wójta 
z dnia 12 listopada 2013r wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, 
w terminie określonym w art. 238, ust.l i 2 ustawy o finansach publicznych.
Do projektu załączono uzasadnienie zawierające podstawowe założenia przyjęte do 
opracowania budżetu na rok 2014 oraz omówienie podstawowych źródeł dochodów 
i wydatków.
Skład Orzekający dokonując analizy przedłożonego projektu Uchwały Budżetowej ocenił 
kompletność oraz jej zgodność z obowiązującymi przepisami art. 211-222 ustawy o finansach 
publicznych, a także uchwałą Rady w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. 
Projekt Uchwały Budżetowej zawiera niezbędne elementy określone w art. 212 ustawy 
o finansach publicznych. Zawarte w treści uchwały limity i upoważnienia dla organu 
wykonawczego związane z wykonywaniem budżetu spełniają wymogi art. 212 i art. 258 wym. 
ustawy.



Przypominamy, iż finansowe wspieranie klubów sportowych przez jednostki samorządu 
terytorialnego powinno być realizowane zgodnie z art. 27-28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r 
o sporcie (Dz.U.2010.127.857, z późn.zm.) i w oparciu o stosowną uchwałę rady.
Przypominamy także, że nie można planować w budżecie nagród za osiągnięcia w dziedzinie 
sportu lub kultury a także stypendiów sportowych bez uprzedniego podjęcia stosownych 
uchwał.

2. Planowany na 2014 rok budżet zakłada deficyt w wysokości 1.189.200zł, który stanowi 
ok. 6,6% planowanych na rok budżetowy dochodów. Powyższy deficyt Gmina planuje 
sfinansować przychodami pochodzącymi z kredytów. Wskazane źródło sfinansowania deficytu 
zgodne jest z art. 217 ustawy finansach publicznych, a obsługa zwiększonego zadłużenia nie 
zagraża przekroczeniem obowiązujących w tym zakresie limitów.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanowił jak w sentencji uchwały.

Przewodnicząca Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w WalAzawie

Jolanpa cfkleja


