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z dnia 19 stycznia 2011 roku

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi 
w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Powiatu Łowickiego na 2011 rok

Na podstawie art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych 
izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 55, poz. 577 ze zm.) Skład 
Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi:

1. Agnieszka Kamyczek-Maszewska - przewodniczący
2. Józefa Lucyna Michejda - członek
3. Bogusław Wenus - członek

uchwala, co następuje

Opiniuje pozytywnie przedłożony projekt budżetu Powiatu Łowickiego na 2011 rok, który 
wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w dniu 15 listopada 2010 roku oraz 
autopoprawkę z dnia 19 stycznia 2011 roku.

Uzasadnienie

Skład Orzekający rozpatrzył przedłożony przez Starostę Powiatu projekt budżetu 
Powiatu na 2011 rok.
Projekt ten został przygotowany na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz przepisów art. 120 i 
121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241). W wyniku analizy projektu budżetu oraz 
materiałów towarzyszących, została sformułowana opinia zawarta w sentencji uchwały.

Opinię Składu Orzekającego o projekcie budżetu Powiatu Łowickiego sformułowaną w 
niniejszej uchwale, stosownie do przepisu art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
roku o finansach publicznych, Starosta Powiatu jest obowiązany przedstawić przed 
uchwaleniem budżetu Radzie Powiatu.

Od opinii wyrażonej w uchwale, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych 
izbach obrachunkowych, przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium.

Ponadto Skład Orzekający informuje, iż przy podejmowaniu uchwał w sprawie uchwalenia 
budżetu na 2011 rok należy uwzględnić postanowienia rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 1 grudnia 2010 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej 
klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze 
źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 235, poz. 1546), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 
2011 roku.
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