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REGIONALNA   IZBA   OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  
 

Uchwała nr 559/2020 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 30 listopada 2020 r. 
 

w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Opolskiego 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 r., poz. 2137) w związku z art. 238 

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

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

 

1. Aleksandra Bieniaszewska – przewodnicząca 

2. Iwona Frańczuk 

3. Magdalena Przybylska 

 

 

p o s t a n a w i a  

 

pozytywnie zaopiniować przedłożony projekt uchwały budżetowej Powiatu Opolskiego  

na 2021 rok. 

 

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, Zarząd Powiatu Opolskiego przedłożył Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Opolu celem zaopiniowania projekt uchwały budżetowej Powiatu 

Opolskiego  na 2021 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. 

Struktura i szczegółowość uchwały budżetowej uwzględnia postanowienia ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 
 

Plan dochodów określony w projekcie uchwały budżetowej ogółem w wysokości  

83 660 769,00 zł zgodnie z dyspozycją art. 235 ustawy o finansach publicznych uwzględnia 

rodzajowy podział dochodów na bieżące w wysokości 82 397 638,00 zł oraz majątkowe  

w kwocie 1 263 131,00 zł. 

 

Wydatki określone w projekcie uchwały budżetowej w kwocie ogółem  

95 834 544,00 zł ujęto zgodnie ze szczegółowością wynikającą z dyspozycji art. 236 ww. 

ustawy w podziale na wydatki bieżące w wysokości 79 300 798,00 zł oraz majątkowe  

w wysokości 16 533 746,00 zł.  

 

W projekcie uchwały budżetowej określono przychody w wysokości 12 656 534,44 zł 

oraz rozchody w kwocie 482 759,44 zł. 

 

Planowany w projekcie deficyt budżetowy wynosi 12 173 775,00 zł. 
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Stosownie do art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki 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 ww. art. 

242 ustawy. 

 

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

określono: 

− rezerwę ogólną w wysokości 114 864,00 zł, 

− rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 176 749,00 zł, 

− rezerwę celową na odprawy dla pracowników Powiatu Opolskiego w wysokości 

910 111,00 zł. 

 

Skład Orzekający wskazuje, iż jak wynika z projektu uchwały w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej na lata 2021-2024 przedłożonego wraz z projektem uchwały budżetowej, 

w roku 2021 Powiat Opolski spełnia relacje, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach 

publicznych umożliwiające zgodne ze wskazaną normą uchwalenie budżetu. 

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 Zarząd 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 

 
   Aleksandra Bieniaszewska 


		2020-11-30T13:57:17+0100




