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budżetowej Gminy Miejskiej Złotoryja
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we

Złotoryja projekcie uchwały
na
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podstawie art. 13 pkt 3 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pażdziernika 1992 r. o regionalnych
izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2137) w związku z art. 238 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) oraz
zarządzenia nr 4/18
2018 r. w sprawie
z dnia
28 marca
Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
wyznaczenia składów orzekających i ich przewodniczących, Skład Orzekający Regionalnej Izby
przewodnicząca, Aneta Kieljan
Obrachunkowej we Wrocławiu, w osobach: Monika Puchała
Miśkiewicz
Tomasz
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członek,
Na
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wydaje Opinię pozytywną
o

przedłożonym przez Burmistrza

Złotoryja

na

Miasta

Złotoryja projekcie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej

2020 rok.

Uzasadnienie
Z treści art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.
869)
wynika, że sporządzenie projektu uchwały budżetowej należy do
dalej jako: „u.f.p.”
wyłącznej kompetencji organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego. Przy realizacji
tego zadania organ wykonawczy winien kierować się zasadami wynikającymi z ustawy o finansach
publicznych oraz postanowieniami organu stanowiącego zawartymi w uchwale organu stanowiącego
jednostki samorządu terytorialnego w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
podjętej na podstawie art. 234 u.f.p. Zgodnie z wymogami art. 238 ust. 1 i ust. 2 u.f.p. projekt
oraz
materiałami
z uzasadnieniem
informacyjnymi, zarząd jednostki
uchwały budżetowej wraz
samorządu terytorialnego (wójt, burmistrz, prezydent miasta) przedstawia organowi stanowiącemu
do 15 listopada roku
oraz
regionalnej izbie obrachunkowej celem zaopiniowania w terminie
poprzedzającego rok budżetowy.
—

-

Miasta
do powołanego wyżej przepisu, Burmistrz
Złotoryja, zarządzeniem nr
dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Złotoryja
Wrocławiu
na 2020 r., przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej we
Zespołowi w Legnicy
w
uchwalenia
budżetu
Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2020 wraz z
projekt uchwały
sprawie
uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. Zarządzenie wpłynęło do Izby w dniu 15 listopada 2019
roku.
Stosownie

0050.265.2019

z

-

—

Badając przedłożony projekt uchwały budżetowej pod względem zgodności z prawem, Skład
wymogi określone w ustawie o
Orzekający stwierdził, że projekt uchwały, co do zasady,
spełnia
finansach publicznych.

Biorąc powyższe pod uwagę, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
postanowił jak w sentencji. Wydając niniejszą opinię Skład Orzekający ocenił przedłożony projekt
uchwały budżetowej na 2020 rok na podstawie kryterium zgodności z prawem.
Od niniejszej uchwały przysługuje, zgodnie z art. 20 ust.
1 ustawy o regionalnych izbach
do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we
Wrocławiu
w
obrachunkowych, odwołanie
terminie
14 dni od dnia doręczenia uchwały.
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