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W załączeniu przesyłam uchwałę Nr IV/306/20 l 8 Składu Orzekającego Regionalne.i lzby
Obrachunkowej w Ł,odzi z dnia ll grudnia 20l8 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały
budżetowej Gminy Sieradz na 20l9 rok..

Z poważaniem
Przewodniczący Składu Orzekającego
Grazyna Kos
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Uchwala Nr

IV/30ó/2018

Składu Orzekającego Regionalnej lzby Obrachunkowej w Łodzi
z dnia

1

1

grudnia 20l8 roku

w sprawie opinii o projekcie uchwaĘ budżetowej Gminy Sieradz na 20ł 9 rok.

Działając na podstawie art. 13 pkt 3 i al.t. 19 ust. 2 ustawy

z

o

z 20l6

regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jertnolity

dnla

7 pażdziernika 1992 roku
roku, poz, 561), Skład

Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w składzic:

l.

- przewodnicząca

Grażyna Kos

- członek

2. Paweł Dobrzyński
3. Bogdan Łągwa

-

członek
r,lchwala, co następuje:

opinirrje pozyĘwnie projekt

uchwĄ

budżetowej Gminy Sieradz na 20l9 rok.

uzasadnienie
Skład Orzekający rozpatrzył przedłożony przcz Wójta Gminy Sieradz projekt uchwały
budżetowej wraz z uzasadnięniem imateriałami informacyjnyln i,

Badając powyższe dokumenty Skład Orzekający dokonał ich oceny i ustalił, że projekt

budżetu został opracowany

publicznych

z

z

w

sposób zgodny

z

postanowieniami ustawy

dnia 2'7 sierpnia 2009 roku (tekst jednolity

z

o

finansach

2OI7 roku, poz.

2077

późniejszymi zmianami) oraz przepisanri prawa materialnego nornrującego poszczególne

dziedziny działalnościjcdnostki samorządu terytorialnego.

W

wyniku przcprowadzonej analiz,y Skład Orzekający nie dopatrzył się w

przedłożonymprojekcie uchwały budżetowej naruszenia przepisów prawa.

Opinię Składu Orzekającego sformułorł.aną u, niniejszej uchwale, organ wykonawczy
jest obowiązany przedstawić, przed uchwalenierrl budżetu Radzie, stosownie do postanowień
Zawańych w art. 238 ust. 3 ustawy Z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Od niniejszej uchwaĘ na podstarł,ie ań. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 paździemika 1992

roku

o

regionalnych izbach obrachunkowych przysługuje odwołanie do pełnego składu

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi,

