
UCHWALANr 111/22/2012

zdnia 10 stycznia 2012 roku
Sktadu Orzekaja^cego Regionalnej Izby Obrachunkowej wtodzi

w sprawie opinii dotycza,cej projektu budzetu Gminy Oporow na 2012 rok

Na podstawie art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 roku o regionalnych
izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 55, poz. 577 ze zm.) Sklad
Orzekajacy Regionalnej Izby Obrachunkowej wLodzi:

1. Agnieszka Kamyczek-Maszewska - przewodnicza^ca
2. Jozefa Lucyna Michejda - cztonek
3. Bogustaw Wenus - cztonek

uchwala, co nastepuje

Opiniuje pozytywnie przedlozony projekt budzetu Gminy Oporow na 2012 rok z
uwagami zawartymi w uzasadnieniu.

Uzasadnienie

Sktad Orzekajacy rozpatrzyt przedtozony przez Wojta Gminy Oporow projekt
budzetu Gminy na 2012 rok wraz z autopoprawka^ z dnia 9 stycznia 2012 roku.

Projekt ten zostal przygotowany na podstawie przepisow ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz przepisow art. 120 i
121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzajqce ustawy o finansach
p'jbiicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241). W wyniku analizy projektu budzetu oraz
materialow towarzysz^cych, zostata sformutowana opinia zawarta w sentencji uchwaly.

Zgtoszone do projektu budzetu uwagi dotycza;
1. Zaplanowania w btednej wysokosci wydatkow na izby rolnicze, zgodnie z art. 35

ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz. U. z
2002r. Nr 101, poz. 927 ze zm.) jednostki samorza^du terytorialnego wptacaja. na
izby rolnicze 2 % dochodow z tytutu podatku rolnego.

2. Wystepowania rozbieznosci w wysokosci planowanych w projekcie budzetu i
wieloletniej prognozie finansowej srodkow na obstug§ diugu jednostki w 2012
roku, w projekcie budzetu zaplanowano 115.000 z\ wieloletniej prognozie
finansowej 113.000 zl

Opinie Skladu Orzekaja^cego o projekcie budzetu Gminy Oporow sformutowan^ w
niniejszej uchwale, stosownie do przepisu art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
roku o finansach publicznych, Wojt Gminy jest obowia,zany przedstawic przed
uchwaleniem budzetu Radzie Gminy.

Od opinii wyrazonej w uchwale, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych
izbach obrachunkowych, przysfuguje odwotanie do petnego sktadu Kolegium.

Kamyaek-Maszewska


