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UCHWALA NR CV.395.Z.2014
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 25 listopada 2013 r.
w sprawie wydania opinii o
Polanów na 2014 rok

przedłożonym

projekcie uchwały

budżetowej

Gminy

Na podstawie art.13 pkt 3 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r„ poz.1113), po
rozpatrzeniu projektu uchwały budżetowej Gminy na 2014 rok, Skład Orzekający
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:
1. Helena Rokowska
2. Ewa Wójcik
3. Jolanta Włodarek

Pozytywnie -opiniuje
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przedłożony

-
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-Członek

projekt

uchwały budżetowej

Gminy Polanów na

Uzasadnienie
Przedłożony

Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie - Zespół Zamiejscowy
w Koszalinie w dniu 15 listopada br. do zaopiniowania projekt uchwały budżetowej na 2014
rok jest opracowany zgodnie z wymogami procedury uchwalania budżetu określonej
uchwałą Nr XL VIll/391/l O Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 08 czerwca 201 O r. w
sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju materiałów towarzyszących projektowi
budżetu.
Skład Orzekający

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej dokonał analizy i oceny
na projekt uchwały budżetowej gminy pod
względem merytorycznym, rachunkowo - formalnym i prawnym. Zdaniem Składu złożone
materiały planistyczne spełniają podstawowe wymagania formalne i merytoryczne z ustawy
o finansach publicznych oraz są prawidłowe pod względem prawnym. Wyrażone w ten
sposób wielkości dochodów i wydatków budżetowych, obejmują środki niezbędne na
sfinansowanie zadań własnych obligatoryjnych i zadań zleconych gminie z zakresu
administracji rządowej. Odzwierciedlają zamierzenia władz samorządowych gminy i w
świetle obowiązującego prawa mogą stanowić w 2014 roku podstawę gospodarki
finansowej gminy do czasu uchwalenia budżetu , jednak nie później niż do 31 stycznia roku
przedłożonych materiałów składających się

budżetowego.

Do projektu zostało opracowane uzasadnienie wymagane przepisami art. 238 ust. 2 pkt
1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r„ poz. 885 z
późn. zm.).
W treści projektu uchwały wskazano kwotę i źródła pokrycia deficytu, co jest zgodne
z art. 212 ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

