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Uchwała NrII l279l20l2
z dnia 08 grudnia 2012 roku
Składu orzekającego Regionalnej lzby Obrachunkowej w Łodzi
w sprawie opinii doĘczącej projektu budżetu Związku Komunalnego
Gmin z/s w Kleszczowie na 2013 rok

Na podstawie art.13 pkt.3 ustawy

z

dnia 7 pużdziemika 1992 roku
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednoliĘ z 200l roku Dz. U. Nr
55, poz. 577 z późntejszymi Zmianami) Skład Orzekający Regionalnej izby
obrachunkowej w Łodzi:
1. Wojciech Newereńczuk- przewodniczący

2.Paweł Jaśkiewicz - członek
3 ' Bogdan Łągwa - członek

uchwala, co następuje:

opiniuje pozyĘwnie pĄekt budzetu Zwiąku Komunalnego Gmin

zJs w Klęszczowie na 2013 rok.

Uzasadnienie
Skład orzekający Tozpattrył przedłożony projeLt budżetu na 2013 rok.

W

o

ocenie Składu orzekającego anallza przekazanych dokumentów
wskazuje, ze projekt uchwaĘ budżetowej i dołączone do niej zał'ącmiki
opracowane został w sposób zgodny z wymaganiami prawa oborł,iązującego

w tym zakresie.
Projekt budzetu zakłada, żę w 2073 roku dochody zrealizowane zostaną
w kwocie 43.000'00zł', a wydatki na sumę 74'a00,00zł.
Deficl w kwocie 31.000,00zł. planuje się sfinansować nadwyżką
budżetową z lat ubiegĘch.

Skład oruekający stwierdził zasadniczą zgodnośó przedstawionego
projektu budżetu na 201.3 rok zarówno z wymogami ustawy o finansach
publicznych, jak i przepisami prawa materialnego normującego poszczególne
dziedziny działalnościjednostki samorządu terytorialnego.

opinię Składu orzekającego o projekcie budżetu sformułowaną

w niniejszej uchwale organ wykonaw czy jest obowiązany przedstawić, przed

uchwaleniem budżetu Radzie, stosownie do art' 238 ust. 3 ustawy z dnia
27 sielpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 757 poz. 1240
ze zmianamil.
stosownie do art.246 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych jednostka samorządu terytorialnego niniejszą opinię obowiązana
jest publikować w terminie 7 dni od dnia otrzymania na zasadach okreśionych
w ustawię z dnia 0ó 09 2001 roku o dostępie do informacji publicznych
/Dz.U. Nr IlŁ,poz. 1,198 ze ztnianami/.
Od opinii wyrazonej w niniej szej uchwale, na podstawie art,20 ust.1 ustawy
o regionalnych izbach obrachunkowych sfuzy odwołanie do pełnego składu
Kolegium.

