
UCHWAŁA Nr 111/312/2015

z dnia 8 grudnia 2015 roku
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi 

w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Powiatu Łowickiego na 2016 rok

Na podstawie art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach 
obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.) Skład Orzekający Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Łodzi:

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

Opiniuje pozytywnie przedłożony projekt budżetu Powiatu Łowickiego na 2016 rok, który wpłynął 
do Regionalnej Izby Obrachunkowej w dniu 13 listopada 2015 roku, z uwagą zawartą w 
uzasadnieniu.

Skład Orzekający rozpatrzył przedłożony przez Starostę Powiatu projekt budżetu Powiatu 
Łowickiego na 2016 rok.

Projekt uchwały budżetowej został opracowany zgodnie z wymogami procedury uchwalania 
budżetu określonej Uchwałą Nr LV/404/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac 
na projektem uchwały budżetowej, jak również zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Przedłożony projekt 
zawiera wszystkie istotne elementy określone w cytowanej wyżej uchwale oraz objaśnienia.

Zgłoszona do projektu budżetu uwaga dotyczy, braku zaplanowania w budżecie dochodów 
i wydatków na nieodpłatną pomoc prawną. Ustawodawca w art. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 
roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015r., poz. 1255), określił 
powyższe zadanie jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez 
powiat. Ponadto Wojewoda Łódzki w zawiadomieniu, pismo nr FN-1.3110.20.2015 z dnia 30 
października 2015 roku, poinformował o wydaniu decyzji przez Ministra Finansów o zapewnieniu 
finansowania zleconego do realizacji zadania na mocy cytowanej wyżej ustawy.

Opinię Składu Orzekającego o projekcie budżetu Powiatu Łowickiego sformułowaną w niniejszej 
uchwale, stosownie do przepisu art. 238 ust. 3 ustawy 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.

Przewodniczący
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