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w sprawie opinii o przedłożonymprzez Burmistrza Miasta Lubawka projekcie budżetu gminy
Lubarvka na 2018 rok.
Na podstarr.ie art. 13 pkt 3 i art, 19 ust. 2 ustavy z dnia 7 paźdńernlka 1992 r. o regionalnych
izbach obrachun}torwch (Dz. U. z 2016 r,, poz, 561), rv związku z art. 23B ust. 3 ustawy z dnia 27
sierpnra 2009 r. o finansach publicznvch (Dz.U. z 2077 r., poz. 2077) oraz zarządzeńa nr 4177
Prezesa Reglonalnej ]zbr- ObrachuŃort,e1 lr,e Wrocłarqu z 27 malca 2017 r. w sprawie wyznaczenia
skłacóri orzekala_cvch i ich przerr,odniczącvch, ze zmianami, Skład Orzekający Regionalnej lzby
Ob:a::unlorie; rr,e \\tocłarr-iu, lr,osobach: Arkadiusz Babczuk - Zastępca Przelvodniczącego,
Doiota Pietrzr-kolr,ska - Cżonek, Elzbleta Piekarska - Członek,
lvy,daj e opinię p oz},tpvną

o przedłozonym

pźez Burmistrza Miasta Lubawka projekcie budzetu gmlny Lubawka

na 201B rok,

uzasadnienie
Zgodnie z art. 233 ustawy z dńa 27 sierpnia 2009 r. o finarsach publicznych (Dz.U. z 2017 r.,
poz. 2077) (dalej - ufp) sporządzenie projektu uchrr,ały budzetorr.ej nalezy do wyłącznej właścirr,ości
organu rłykonawczego jednostki samorządu terytonalnego. Przy realizacji tego zadania organ
r,,,rykonar,vczy wińen kierować się zasadami wynikając,"-,mi z ustarw o finansach publicznych oraz
postanowieniami organu stanowiącego zawafiymi lł, uchlvale rv sprawie trybu prac nad projektem
uchrvały budzetowej, podjętej na podstawie art. 234 ufp. Zgodnie z \\,ymogami art. 23B ust. 1 ufp
projekt uchwały budzetowej wraz z uzasadńeniem oraz materiałami infonnacyjnymi burmistrz (łvójt,
prezydent) przedkłada organowi stanowiącemu olaz regionalnej izbie obrachunkowej - celem
zaopinrorvania - w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budzetowy.
Szczegółowośćprojektu budzetu oraz wymogi dotl,czące uzasadnienia i materiałów informacyjnych
przedkładanych wraz z projektein uchwały budzetowej Rada Miejska w Lubawce określiłauchwałą
nr V1]/337/10 z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie okreśIenia trybu prac nad projektem uchwały
budzetołvej grnlny Lubawka, zmienionej uchwałą nr DV196/12 z dnia 31 paździemika 2012 roku.
Burmistrz Miasta Lubawka zarządzeniem nr 1BB/20l7 z dńa 14 listopada 2017 roku w sprawie
projektu uchwały budżetowej Gminy Lubawka na rok 2018, przedłozyła Regionalnej Łbie
Obrachunkowej we Wrocławiu projekt uchwały budzetowej gmlny Lubawka na 2018 rok wraz z
uzasadnieniem i objaśnieniami. Zarządzeńe wpłynęłodo tutejszej Izby 15listopada 2017 roku.
Skład Orzekający Regionalnej Łby Obrachunkowej we Wrocławiu w wyniku oceny projektu uchwały
budzetowej gminy Lubawka na 2018 rok stwierdził, że projekt uchwały budzetowej sporządzony
został zgodnre z qvmogarni okreśłonymirv ustarvie o finansach publicznych olaz w szczegółoh,ości
określonej w uchwale w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budzetowej.
Biorąc powyzsze pod uwagę Skład Orzekający postanowił wydać opinię jak w sentencji uchwały.
Od niniejszej uchwały przysługuje zgodnie z arl. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach
obrachunkowych odwołanie do Kolegium Regionalnej Łby ObrachuŃowej we Wrocławiu w terminie
14 dnj od dnia doręczenia uchwały.
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