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Pan Robert Gagoś
Wójt Gminy Baranów
24 - 105 Baranów

UCHwAŁA

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
o przedłożonei informacji o przebitryu w}konania budzetu
2014 r.

w Lublinie w sprawie opinii
gminy Baranów za I póiłrocze

skład onekający Regionalnej Izby obrachunkowej w Lublinie:
- Urszula Tkaczuk
- Dorota Cichoń

ptzewodnicząca,
członek,

Joanna Janik - członek,

Po analizie Przedłożonej przez Wójta Gminy Baranów informacji _ na podstawie art. 19 ust. 2
w związku z art. 13 pkt 4 ustawy z dnia 7 pńdziemika 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. T]. z 2012 r., poz. III3 z późn. zm.) _ uchwala
co następuje:

- oPiniuje się pozytywnie informację o przebiegu wykonania budzęfu grriny Baranów za
Ipółrocze 2014 r.

UZASADNIENIE

Skład OrzekĄący, powołany zaruądzeniem Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej,
został uPoważniony mocą ustawy z dnia 7 paździemika 1992 r. o regionalnych izbach
obrachuŃowych do wydawania opinii o przedkładanej przez wójta informacji oprzebiegu
wykonania budżetu grrriny za I półrocze.

Informacja WÓjta Gminy Baranów wpłynęła do RIO w Lublinie 28 sierpnia 2014 r.
Skład Orzekający, oceniając wykonanie budzetu w I półroczu 2014 r., korzystń także

z danYch zawarlychw zbiorczych sprawozdaniach budzetowych, sporządzonych przezwójta,
stosciwnie do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. wsprawie
sPrawozdawczoŚci budżetowej (Dz. U. poz. l19) oraz zbiorczych i łącznych sprawozdaniach
w zakresie operacji finansowych sporządzanych w oparciu o rozporządzenie Ministra
Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów
publicznych w zakresie operacji finansowych(Dz. U. Nr 43,poz.247 zpóźn. zm.).
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Przedstawiony w informacji przebieg wykonania budZetu w I półroczu ż0I4 r. otaz

sytuacja finansowa gniny na koniec okresu sprawozdawczego nie stwarza zagrożeń dla
prawidłowego wykonania budżetu na 20I 4 r.

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

o samorządzie gminn5rm (t. j. Dz. lJ. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) dokonana została

wyłącznie w oparciu o kryterium zgodności z prawem, Ocena celowości wydatkowania
środków budżetu gminy oraz gospodarności wykonujących budZet na|eży - zgodnie

z obowiązującymi przepisami - do wyłącznej właściwości rady gminy.

Od niniejszej uchwały przysfuguje odwołanie do Kolegium Regionalnej lzby
ObrachuŃowej w Lublinie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Przewodni cząca Składu Orzekającego
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urszula Tkaczuk


