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REGIONALNA   IZBA   OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  
 

Uchwała nr 584/2020 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 16 grudnia 2020 r. 
 

w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Turawa na 2021 r. 

 

Na podstawie art. 13 pkt 3 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r.  

o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 2137) w związku z art. 238 

ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 

869 z późn. zm.), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w osobach: 

 

1. Klaudia Stelmaszczyk - Borszowska – przewodnicząca 

2. Ewelina Kurzydło 

3. Katarzyna Tromsa 

 

 

p o s t a n a w i a  

 

pozytywnie zaopiniować przedłożony projekt uchwały budżetowej Gminy Turawa na 2021 r. 

 

U z a s a d n i e n i e  

 

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 238 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych, Wójt Gminy Turawa przedłożył Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Opolu celem zaopiniowania projekt uchwały budżetowej Gminy na 2021 r. 

wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.  

Projekt uchwały budżetowej przedłożono w dniu 16 listopada 2020 r.  

 

Struktura i szczegółowość uchwały budżetowej uwzględnia postanowienia ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

Plan dochodów określono w projekcie uchwały budżetowej ogółem w wysokości  

60 668 863,89 zł. W projekcie zgodnie z dyspozycją art. 235 ustawy o finansach publicznych 

zaplanowano dochody bieżące w wysokości 46 770 567,80 zł oraz dochody majątkowe w 

wysokości 13 898 296,09 zł.  

Wydatki określone w projekcie uchwały budżetowej w kwocie ogółem  

59 935 226,89 zł ujęto zgodnie ze szczegółowością wynikającą z dyspozycji art. 236  

ww. ustawy w podziale na wydatki bieżące w wysokości 37 696 800,78 zł oraz majątkowe  

w wysokości 22 238 426,11 zł.  

 

Planowana w projekcie nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na wykup 

papierów wartościowych. 

 

Z planowanych w budżecie wielkości wynika, iż określono przychody w wysokości 

816 363,00 zł oraz rozchody w wysokości 1 550 000,00 zł. 

Stosownie do art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący 

jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki 
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bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat 

ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 cyt. ustawy. 

W odniesieniu do powyższego Skład Orzekający stwierdza, iż przedstawione  

w projekcie dochody bieżące oraz wydatki bieżące spełniają relację, o której mowa w w/w 

art. 242 ustawy. 

 

Stosownie do art. 222 ustawy o finansach publicznych w projekcie uchwały 

budżetowej określono obligatoryjną: 

− rezerwę ogólną w wysokości 299 676,13 zł, 

− rezerwę celową przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania 

kryzysowego w wysokości 98 444,37 zł. 

 

W załączniku nr 10 do projektu budżetu na 2021 r. wyodrębniono przedsięwzięcia 

realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Skład Orzekający zauważa, że w myśl art. 2 ust. 

6 ustawy z dnia 21 lutego 2016 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz. 301 ze zm.) 

środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku, o 

którym mowa w art. 5, są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia 

mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Wobec powyższego należy 

przeanalizować wskazane w załączniku nr 10 przedsięwzięcia (m.in.: Szycie strojów dla 

zespołu Jaźwinki, Imprezy integracyjne ) pod kątem spełnienia wymogów cyt. art. 2 ust. 6 i 

ewentualnie doprecyzować je. Należy mieć na uwadze, że art. 5 ust. 11 ustawy o funduszu 

sołeckim obliguje radę gminy aby uchwalając budżet, odrzuciła wniosek sołectwa, w 

przypadku gdy zamierzone przedsięwzięcia nie spełniają wymogów określonych w art. 2 ust. 

6 lub 7. Do powyższych kwestii nie odniesiono się szczegółowo w uzasadnieniu projektu 

uchwały budżetowej. 

 

 

W świetle powyższego Skład Orzekający wydał opinię jak w sentencji. 

Stosownie do postanowień zawartych w art. 238 ust. 3 ustawy o finansach 

publicznych, opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej Wójt 

Gminy jest obowiązany przedstawić Radzie przed uchwaleniem budżetu. 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 powołanej na wstępie ustawy o regionalnych izbach 

obrachunkowych, od niniejszej opinii służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni 

od dnia doręczenia uchwały.  

 
 

       Przewodnicząca 

       Składu Orzekającego 

 

          Klaudia Stelmaszczyk - Borszowska 
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