UCHWAŁA NR LXXyII.3902.2020
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE
z dnia 27 listopada 2020 r.
w sprawie wydania opinii o projekcie uchwaly bud żetowej Gminy Świdwin na 2021 rok
Na podstawie art. 13 pkt 3 w zwi ązku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pa ździernika 1992 r. o
regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) Sk ład Orzekaj ący Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:
1. Jolanta Ku źmicka
- Przewodnicząca
2. Marcin Binaś
- Członek
3. Marek Dulewicz
- Członek

pozytywnie
opiniuje projekt uchwa ły w sprawie uchwalenia bud żetu Gminy Świdwin na 2021 rok.

Uzasadnienie
Projekt uchwaly budżetowej Gminy Świdwin na 2021 rok wraz z uzasadnieniem i materia łami
informacyjnymi, przedłożony Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie celem zaopiniowania,
opracowany został zgodnie z wymogami określonymi uchwałą Nr XIII/108/2019 Rady Gminy Świdwin
z dnia 29 października 2019 roku w sprawie trybu prac nad projektem bud żetu. Zakres projektu uchwa ły
budżetowej wraz z za łącznikami jest zgodny z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.), a w szczególno ści z art. 212-215 tej ustawy. Projekt
przewiduje spełnienie warunków uchwalania budżetu określonych przepisem art. 242, w myśl którego
planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, a także zachowanie relacji okre ślonej przepisem art.
243, reglamentuj ącej wysokość spłaty zadłużenia. Zakres proponowanych upowa żnień dla organu wykonawczego nie budzi zastrze żeń. Kwoty rezerw utworzonych w planie wydatków bud żetowych, tj. rezerwy ogólnej i rezerwy celowej, mieszcz ą się w granicach norm okre ślonych przepisami art. 222 ustawy o finansach publicznych. Rezerwa celowa na realizacj ę zadań własnych z zakresu zarz ądzania kryzysowego została utworzona zgodnie z przepisem art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856). Dochody i wydatki bud żetowe oraz przychody i
rozchody zostały sklasyfikowane zgodnie z przepisami rozporz ądzenia Ministra Finansów z dnia
2 marca 2010 r. w sprawie szczegó łowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów
oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, ze zm.).
Od niniejszej opinii Składu Orzekaj ącego, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach
obrachunkowych, przysługuje prawo odwołania do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia dor ęczenia
niniejszej uchwały.

Przewodniczqca Sk ładu Orzekajqcego
(-) Jolanta Kuźmicka
/podpisano kwalU?kowanym podpisem elektronicznymi

