UCHWAŁA Nr 111/112/2011
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
z dnia 8 lutego 2011 roku
w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Sadkowice

w Łodzi
na 2011 rok.

Działając na podstawie art. 13 pkt. 3 ustawy z dnia 7 października 1992r. o
regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz.577 z
późno zm.) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi:
1. Agnieszka Kamyczek-Maszewska

- przewodnicząca

2. Józefa Lucyna Michejda - członek
3. Bogusław Wenus - członek

uchwala,

co następuje:

Opiniuje pozytywnie projekt budżetu Gminy Sadkowice na 2011 rok, z uwagami
zawartymi w uzasadnieniu.
Uzasadnienie
Skład Orzekający rozpatrzył przedłożony przez Wójta Gminy Sadkowice projekt
budżetu Gminy na 2011 rok.
Rada Gminy Sadkowice przed przygotowaniem projektu budżetu na 2011 rok nie
podjęła uchwały na podstawie art. 234 ustawy o finansach publicznych w sprawie
określenia procedury opracowania i uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości
materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
Projekt ten został przygotowany na podstawie przepisów ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późno zm.) oraz
przepisów art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) z wyjątkiem:
- określenia kwoty rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu
zarządzania kryzysowego, z naruszeniem art. 222 ust. 2 pkt 3 ustawy o
finansach publicznych w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007
roku o zarządzaniu kryzysowym ( Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 ze zm.) tj w
wysokości niższej niż wynika to z ww. przepisów.
- określenia kwoty wydatków na izby rolnicze w wysokości niższej niż 2%
dochodów z podatku rolnego.

Skład Orzekający zwraca uwagę, że rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 1
grudnia 2010 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów,
wydatków, przychodów
i rozchodów oraz środków pochodzących
ze źródeł
zagranicznych (Dz. U. Nr 235, poz. 1546) wprowadzono zmiany, które należy
uwzględnić przy uchwalaniu budżetów na 2011 rok, m. in. w dziale ,,926 - Kultura

fizyczna i sport" wprowadzono następujące zmiany - dział ten otrzymuje brzmienie 926Kultura fizyczna a rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej.
W wyniku analizy projektu budżetu oraz materiałów towarzyszących,
sformułowana opinia zawarta w sentencji uchwały.

została

Opinię Składu Orzekającego o projekcie budżetu sformułowaną w niniejszej
uchwale, stosownie do przepisu art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o
finansach publicznych, Wójt Gminy jest obowiązany przedstawić przed uchwaleniem
budżetu Radzie Gminy.
Od opinii wyrażonej w uchwale, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych
izbach obrachunkowych służy Wójtowi Sadkowic odwołanie do pełnego składu
Kolegium.
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