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UCHWAŁA

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii
o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Baranów zaI półrocze 2016\-
roku.

Na podstawie art. 19 ust. 2 w związkn z art. 13 pkt 4 ustawy z dnia 7 pażdziernika
1992 r. o regionalnych izbach obrachunko!\Tch (tekst jednolity: Dz. U. z2016 r., poz. 56l);

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie:
- Urszula Tkaczuk - przewodnicząca,
- Dorota Cichoń - członek,
- Joanna Janik - członek,

po analizie przedłożonej przez Wójta Gminy Baranów informacji:

- opiniuje pozytywnie informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Baranów za
I półrocze 2016 roku.

UZASADNIENIE

Skład Orzekający, powołany zarządzeniem Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej,
zostń upowazniony mocą ustawy z dnia 7 pażdziernlka 1992 r. o regionalnych tzbach
obrachunkovvych do wydawania opinii o przedkładanej przez wojta informacji o przebiegu
wykonania budzetu gminy zaI polrocze.

Informacja Wójta Gminy Baranów wpłynęła do RIO w Lublinie 29 sierpnia 2016
roku.

Skład Orzekający, oceniając wykonanie budzetu w I półroczu2016 r."korzystałtakże
z danych zawartychw zbiorczych sprawozdaniach budzetowych, sporządzonych ptzęz wójta,
stosownie do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r, w sprawie
sprawozdawczości budzetowej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1015) oraz zbiorczych tłącznych
sprawozdaniach w zakresie operacji finansowych sporządzanych w oparciu o rozporządzenie
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Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów
publicznych w zakresie operacji finansowych ( tekst jednolity: Dz,lJ. z2014 r,,poz. 1773).

Przedstawiony w informacji przebieg wykonania budzetu w I półroczu 2016 r, oraz
sytuacja finansowa gminy Baranów na koniec okresu sprawozdawczego umozliwia
prawidłowe wykonanie budzetu w 2016 roku.

Ocena powyższa, stosownie do przepisów art. 85 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz.446), dokonana zosIała wyłącznie
w oparciu o kryterium zgodnośct z prawem. Ocena celowości wydatkowania środków
budzetu gminy oraz gospodarności wykonujących budZet należy - zgodnie z obowtązującymi
przepisami - do wyłącznej właściwości rady gminy.

Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej rł, Lublinie rv terminię 14 dni od dnia jej doręczenia,

Przewodnicząca Składu Orzekaj ące go
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