Uchwala nr )V84l2018
Skladu OrzekajqceSo Regionalnej Izby obrachunkowej we Wroclawiu
z dnia 17 grudnia 2018

r.

w sprawie opinii o przedloionym przez Prczydenta Miasra Glogowa pmjekcie uchwaly
budirtowej Gminy Miejskiej Glogriw na 2019 rok

-

Na podstawie art. 13 pkt 3 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnta 7 paid^er1tka 1992 r. o regionalnych
izbach obrachunkowych (Dz.u. z 2076 r. poz. 561) w zwiqzku z aft. 238 ust. 1 pkt 2 ustavry z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finamach publicznych (Dz.tJ. z 2ol7 r. po2.2077 z p6in zm.) oraz zan dzena
nr 4/18 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroclawiu z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie
wyzmczenia sklad6w orzelajqcych ich przewodnicz4cyci:, Sklad Orzekajqcy Regiornlnej Izby
o-brachunkowej we wroclawiu, w osobach: Monika Puchala - przewodnicz4ca, Aneta Kieljan cdonek, Tomasz Mi6kiewicz - cdonek,

i

wydaje opiniq PozYtYwnQ
o przedlo2onym przez Prezydenta Miasta Glogowa pmjekcie uchwaly budietowej Gminy Miejskiej
Glog5w na 2019 mk.
Uzasadnienie

z tre6ci art. 233 ustawy z dria 27 sierpnia 2009 r. o firnrsach publicznych (Dz.u. z 2077 r.
poz. 2077 z p6in. zm.) - dalej jako: ,,u'f.p." - wynika, ze sporz4dzenie projektu uchwaly bud2etowej
nale2y do wylqcznej kompetincji organu wykonawczego jednostki samorz4du terytorialnego. Przy
realizacji tego zadania organ wykonawczy winien kierowat sie zasadami wynikajqcymi z_ustawy o
finarsaih piblicznych oriz poitanowieniami organu stanowiqcego zawartymi w uchwale organu
stanowi4ce'go jednostki samorzEdu terltorialnego w sprawie trybu prac rnd projektem uchwaly
budirtowef podlqtej na podstawie art. 234 u.f.p. Zgodnie z vrymoganl art. 238 ust. 1 i ust. 2 u.f.p.
ptoiekt uctr*ity budietowej wraz z uzasadnieniem oraz materialami informacyjnymi, zarz4d jednostki
iamorz4du terytorialnego (w6jt, burmistrz, prezydent miasta) przedstawia organowi stanowiEcemu
oraz regiornlnej izbie- obiaciunkowej celem zaopiniowania w terminie do 15 listopada roku
poprzedzajqcego rok bud2etowy.

powolanego wyZej przepisu, Prezydent Miasta Glogowa, zarz4dzeniem- nr
2tg/20l8 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie projektu uchwaly budietowej Gminy Miejskiej
Glog6w na 2019 rok, pnidloZyl w dniu 15 listopada 2018 r. Regionalnej kbie Obrachunkowej -we
Wroilawiu projekt uchwaly w sprawie uchwalenia bud2etu Gminy Miejskiej G1og6w na rok 2019
Stosownle

do

wraz z uzasadnieniem i [Eteria]ami informacyjnymi.

Badajqc przedloZony projekt uchwaly budirtowej pod wzglqdem zgodnoici z prawer4 Sklad
stwierdzil, 2e projekt uchwaly, co do zasady, spelnia wymogi oke6lone w ustawie o
Orzekajqcy
finarsaih publicznych. Szczeg6lowo5d projektu budietu odpowiada wymogom oke6lonym w
uchwale Ridy Miejskiej w Glogowie w W42012010 z dnia 14 wrze6nia 2010 r. w sprawie trybu prac
nad projektem uchwaly budirtowej.
Biorqc pod uwagq powyisze, Sklad Orzekajqcy postanowil wyda6 opiniq pozytpvn4 o projekcie
uchwaly bud2etowej Gminy Miejskiej Glog6w na 2019 rok.

Od niniejszej uchwaly przysluguje, zgodnie z att, 20 ust. 1 ustawy o regionalnych idach
obrachunkowycll odwolanie do Kolegium Regionalnej lz,by Obrachunkowej we Wroclawiu w
terminie 14 dni od dnia dorqczenia uchwaly.
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