UCHWAŁA Nr 111/458/2011
z dnia 8 grudnia 2011 roku
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Powiatu Łowickiego na 2012 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 2012 rok, który
wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w dniu 15 listopada 2011 roku, z uwagą zawartą w
uzasadnieniu.
Uzasadnienie
Skład Orzekający rozpatrzył przedłożony przez Starostę Powiatu projekt budżetu Powiatu
na 2012 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.
Zgłoszona do badanego projektu budżetu uwaga, dotyczy zaplanowania przez jednostkę
w dziale 600 rozdziale 60014 § 643 dochodów z tytułu dofinansowania z budżetu państwa na
realizację zadania inwestycyjnego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych w wysokości 990.000 zł. Na podstawie wyjaśnienia udzielonego przez Skarbnika
Powiatu i przesłanych informacji wynika, że jednostka w dniu złożenia projektu budżetu (tj. 15
listopada 2011 roku) nie posiadała podpisanej umowy dotyczącej przyznania powyższych
środków. Dotacje błędnie zaplanowano na podstawie wstępnej listy rankingowej wniosków o
dofinansowanie powyższego programu.
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.

