Regionalna lŻba obrachunkowa w Łodzi
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Uchwała Nr II t31012012
z dnia 19 grudnia 2012 roku

Składu Orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej w Łodzi w sprawie
opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Wola Krrysztoporska
na 2013 rok

z

dnia 7 paździemika 1992 roku
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekstjednolity z 2001 roku Dz. U. Nr
55, poz. 577 z późniejszymi zmianami) Skład orzekający Regionalnej lzby
obrachunkowej w Łodzi:

Na podstawie ań.13 pkt.3 ustawy

ciech Newereńczuk- przewodniczący
2. Paweł Jaśkiewicz - członek
3. Bogdan Łrywa- członek
1. Woj

uchwala' co następuje:

opiniuje się pozytywnie projekt budżetu Gminy Wo1a Krzysztoporska
na 2013 rok.

Uzasadnienie
Skład orzekający rozpatrzył przedłożottyprojekt budzetu Wójta Gminy
Wola Krzysztoporska na 2013 rok przyjętego Zarządzen\em Wójta Gminy
Nr 92112 z dnia 15 listopada 2012 roku olaz autopoprawką do projektu budżętu
na 2013 rok zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 97l|Ż z dnia 3 grudnia
2012 roku.

W

ocenje Składu orzekającego analiza przekazarrych dokumentów

z dnia3 grudnia
2012 roku wskazuje, że projekt uchwĄ budŹetowej i dołączone do niej
załącniki opracowane zostały w sposób zgodny z wymaganiami prawa
obowiąuj ącego w tym zakresie.
Skład orz-ekający stwierdził zasadn|czą zgodnośćprzedstawionego
projekfir budzetu na 20|3 rok zarówno z wymogami ustawy o finansach
publicz:rych, jak i przepisarni prawa materialnego normującego poszczegÓlne
z uwzględnieniem autopoprawki przyjętej ZwządzeniemNt 97l12

dziedziny działalnościjednostki samorządu terytorialnego.

opinię Składu orzekającego o projekoie budżetu sformułowaną

w niniejszej uchwaie organ wykonawczy jest obowiązany przedstawić, przed

uchwaleniem budżetu Radzie, stosownie do art. 238 ust. 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157 poz. 1240
ze zmianami/

stosownie do art. 246 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
publicznych jednostka samorządu tery'torialnego niniejszą opinię
obowiązana jest publikować w terminię 7 dni od dnia otrzy-maniu ńu
określonych w ustawie z dnia a6 09 2001 roku o dosiępie do informacji
"u.uiu.t
publicznych /Dz.U. Nr 1 12, poz. I I9B ze zmianamil.
o. finansach

od opinii wyrażonej w niniej szej uchwale, na podstawie art.20 ust.1
ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych słuzy odwołanie do pt
składu Kolegium.

