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UCHWAŁA Nr 111/ 197/ 2020

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

z dnia 25 września 2020 roku
w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania
budżetu Gminy Regnów za I półrocze 2020 roku

Na podstawie art. 13 pkt 4 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 paźdz iernika
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j . Dz. U. z 2019r., poz. 2137), po
rozpoznaniu informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze Skład Orzekający
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodz i :
Wenus - przewodniczący
2. Agnieszka Kamyczek-Maszewska - członek
3. Radosław Hrychorczuk - członek

1.

Bogusław

uchwala, co

Opiniuje się pozytywnie,
za I półrocze 2020 roku.

informację

nastę puje :

Wójta Gminy Regnów o przebiegu wykonania

budżetu

Uzasadnienie
Podstawę wyrażenia

opinii dotyczącej oceny przebiegu wykonania budżetu w I półroczu
dokumenty:

stanowiły następujące

1. Informacja opisowa opracowana przez Wójta Gminy.
2. Uchwała Rady Gminy Nr Xll/74/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia
budżetu na 2020 rok wraz z uchwałami i zarządzeniami organów gminy
dokonującymi zmian budżetu i w budżecie, podjętymi w I półroczu i przekazanymi do
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.
3. Sprawozdania budżetowe jednostki samorządu terytorialnego spo rządzone na dzień
30 czerwca 2020 roku w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
9 stycznia 2018 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (t.j. Dz. U. z 2019r.,
poz. 1393 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 roku w
sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji
finansowych (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1773).
analizy powyższyc h materiałów
pozostających w rejestrach Izby, Skład Orzekający

W

wyniku

sprawozdawczych

oraz

dokumentów

usta l ił, że:

1. Zakres i forma informacji o przebiegu wykonania

budżetu za I półrocze odpowiada

szczegółowości ustalonej przez Radę Gminy w Uchwale Nr XXXV/165/2010 z dnia 12

sierpnia 2010 roku.
2. Przedłożone sprawozdania statystyczne
zastrzeżeń z formalnego punktu widzenia.

i

sprawozdanie

opisowe

nie

budzą

