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Sktadu Orzekajqcego 
~\Regionalnej Izby Obrathunkowej 

wRzoszowie 

w sprawie : opinii 0 projekcie budtetu Gminy taflcut na 2014 rok. 

Sktad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie: 

1. Janusz Mularz - przewodniczqcy 
2. Alicja Nowostawska-Cwynar - cztonek 
3. Maria Czarnik-Golesz - cztonek 

po rozpatrzeniu projektu budzetu Gminy tancut na 2014 rok wraz z uzasadnieniem i materia/ami 
informacyjnymi - dziatajqc na podstawie art. 13 pkt 3, art. 19 ust. 2 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 
pazdziernika 1992 r. 0 regionalnych izbach obrachunkowych (t. j . Oz. U. z 2012 r. poz. 1113): 

postanawia 

pozytywnie zaopiniowae przedtozony projekt. 

UZASADNIENIE 

I. W6jt Gminy tancut przedtozyt Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie projekt uchwa
ty budzetowej na 2014 rok. Projekt budzetu opracowano w oparciu 0 przepisy ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Oz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) 

przedstawiony projekt budzetu moze stanowie podstaw~ do uchwalenia budzetu na 2014 r., 
po uwzgl~dnieniu uwagi, ze zaplanowane wydatki na pomoc finansowq w tqcznej kwocie 70000 zt 
wynikajqce z rozdz . 60013 uchwaty powinny zostae poprzedzone podj~ciem odr~bnych uchwat w 
sprawie udzielenia pomocy rzeczowej stosownie do art. 216 ust. 2 pkt 6 ustawy 0 finansach pu
blicznych stanowiqcego, ze wydatki mogq bye przeznaczone na pomoc finansowq dla innych jed
nostek samorzqdu terytorialnego, okreslonq odr~bnq uchwatq przez organ stanowiqcy jednostki 
samorzqdu terytorialnego. W odniesieniu do wyclatk6w zwiqzanych z zawartymi porozumieniami w 
rozdz. 71095 i 85154 na podstawie art . 216 ust. 2 pkt 3 tejze ustawy nalezy uprzednio zawrzee 
stosowne porozumienia z jednostkami samorzqdu terytorialnego . W przeciwnym wypadku nalezy 
wyeliminowae powyzsze wydatki z budzetu gminy. 

Biorqc pod uwag~ catoksztan przedtozonych materiat6w Sktad Orzekajqcy postanowH wydae 
opini~ jak w sentencji. 

Od uchwaty Sktadu Orzekajqcego stuzy odwotanie do petnego sktadu Kolegium 
Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w terminie 14 dni od dnia dor~czenia uchwaty 

Otrzymuia: 

1) W6jt Gminy taricut x 1 . 
2) ala 


