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Zgodnie z art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 7 pazdziemika 1992 roku o regionalnych
izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 55. poz. 577). przesylam w
zalaczeniu uchwale Nr V/ 'J..?.Z /2006 z 7 grudnia 2006 roku Skladu Orzekajacego
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroclawiu w sprawie opinii o przedlozonym przez
Burmistrza projekcie uchwaly budzetowej budzetu na 2007 rok wraz z objasnieniami oraz
prognoza lacznej kwoty dlugu na koniec roku budzetowego i lata nastepne i informacja o
stanie mienia komunalnego
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Uchwala Nr V/JJ~/2006
Skladu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroclawiu

z dnia 7 grudnia 2006 roku

w sprawie opinii o przedlozonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Wolów projekcie
budzetu gminy na 2007 rok wraz z objasnieniami oraz prognoza lacznej kwoty dlugu
na koniec roku budzetowego i lata nastepne i informacja o stanie mienia komunalnego.

Na podstawie art.19 usL2 w zwiazku z art.13 pkt 3 ustawy z dnia 7 pazdziemika 1992 r. o regionalnych Izbach
obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r.• Nr 55. poz.577 ze zm.) I art. IBl usLI pkt l ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 249. poz.2104 ze zm.) oraz zarzadzenia Nr 4/2003 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroclawiu z
dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie powolania przewodniczacych I czlonków Skladów Orzekajacych w sprawach dotyczacych
jednostek samorzadu terytortalnego lich zwiazków wchodzacych w sklad Województwa Dolnoslaskiego. Sklad Orzekajacy Regionalnej
Izby Obrachunkow~ we Wroclawiu postanowl1:

wydac pozytywna opinie o przedlozonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Wolów
projekcie budzetu gminy na 2007 rok wraz z objasnieniami oraz prognoza lacznej
kwoty dlugu na koniec roku budzetowego i lata nastepne i informacja o stanie mienia
komunalnego.

Uzasadnienie

I. Zgodnie z art. 52 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o
fmansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 ze zm.) przygotowanie i przedstawienie do
uchwalenia projektu budzetu nalezy do wylacznej kompetencji wójta ( burmistrza) gminy.
Przy realizacji tego zadania organ wykonawczy winien kierowac sie zasadami wynikajacymi z
ustawy o fmansach publicznych oraz postanowieniami rady gminy zawartymi w uchwale w
sprawie procedury uchwalania budzetu, o której mowa w art. 53 ust. l ustawy o samorzadzie
gminnym.

Zgodnie z wymogami art. 52 ust.2 ustawy o samorzadzie gminnym i art.181 ust. l
ustawy o finansach publicznych projekt uchwaly budzetowej wraz z objasnieniami i
informacja o stanie mienia komunalnego, o której mowa w art. 180 w/w ustawy, wójt
(burmistrz) przedklada radzie gminy i regionalnej izbie obrachunkowej celem wydania opinii
do dnia 15 listopada roku poprzedzajacego rok budzetowy.

Zakres przedmiotowy uchwaly budzetowej oraz sposób ujecia w niej dochodów i
wydatków budzetowych okresla art. 184 ustawy o finansach publicznych.

II. Sklad Orzekajacy Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroclawiu po zbadaniu
przedlozonego przez Burmistrza projektu uchwaly Rady Miejskiej w Wolowie w sprawie
budzetu gminy na 2007 rok wraz z objasnieniami i informacja o stanie mienia komunalnego
stwierdza, co nastepuje:

1.Projekt uchwaly budzetowej sporzadzono w ogólnosci zgodnie z wymogami
okreslonymi w art. 184 ustawy o finansach publicznych.

2.Regulacja § 3 uchwaly odnoszaca sie do deficytu oraz przychodów i rozchodów
budzetu powinna byc bardziej precyzyjna i wskazywac w sposób jasny, ze deficyt w
wysokosci 3 828 056 zl i rozchody budzetu w kwocie 2 70 l 944 zl zostana pokryte
przychodami w wysokosci 6 530 000 zl. I tak:

1.Deficyt budzetu gminy stanowi kwote - 3828056 zl.
2.Rozchody budzetu stanowia kwote - 2 70 l 944 zl. w tym:

- splata kredytu z BOS S.A. - 83 500 zl
- splata pozyczek z WFOS i GW - 518444 zl
- wykup obligacji komunalnych - 2 100 000 zl

3.Deficyt budzetu w kwocie 3828056 zl i rozchody budzetu w kwocie 2701 944 zl
zostana pokryte przychodami w wysokosci 6530000 zl, w tym:

- przychody z pozyczek planowanych do zaciagniecia w WFOSi GW - 957500 zl



- przychody z pozyczek z budzetu panstwa na prefinansowanie - 2272500 zl
- przychody z emisji obligacji komunalnych - 3 300 000 zl

4.Przychody i rozchody budzetu gminy zawiera zalacznik nr 4 do niniejszej uchwaly.
3.W czesci normatywnej uchwaly budzetowej brak jest okreslenia limitu zobowiazan z

tytulu zaciagnietych kredytów i pozyczek oraz emitowanych papierów wartosciowych, o
którym mowa w art. 184 ust. l pkt 9 ustawy o finansach publicznych.

5.0bjasnienia do projektu uchwaly budzetowej sa w miare czytelne i pozwalaja na
ocene przyjetych zalozen i dokonanych ustalen co do wysokosci dochodów i wydatków oraz
wyniku budzetu na 2007 rok.

6.Prognoza lacznej kwoty dlugu na koniec roku budzetowego i lata nastepne,
wynikajaca z planowanych i zaciagnietych zobowiazan, obejmujaca okres 2007 - 2019 , w
którym w poszczególnych latach wskazniki zadluzenia mieszcza sie w granicach okreslonych
w art. 169 i art. l 70 ustawy o finansach publicznych.

7. Informacja o stanie mienia komunalnego spelnia WYmogi okreslone w art.180
ustawy o finansach publicznych i znajduje ona odzwierciedlenie w budzecie.

Majac powyzsze ustalenia na uwadze Sklad Orzekajacy wydal opinie jak w sentencji,
która stosownie do postanowien art.18l ust.2 ustawy o finansach publicznych Burmistrz
jest obowiazany przedstawic przed uchwaleniem budzetu Radzie Miejskiej w Wolowie.

Od niniejszej uchwaly Skladu Orzekqjqcego zgodnie z art.20 ust.1 ustawy z dnia 7
pazdziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych sluzy odwolanie do Kolegiwn
Izby w terminie 14 dni od dniajej doreczenia.


