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UCHWAŁA Nr III/304/2022
Składu Orzekającego

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
z dnia 15 grudnia 2022 roku

w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu
Gminy Regnów na 2023 rok

              Działając na podstawie art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o 
regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity  Dz.U. z 2022 r. poz. 1668), Skład 
Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi:

1. Radosław Hrychorczuk - przewodniczący
2. Aneta Jakubczak - członek
3. Bogusław Wenus - członek

uchwala, co następuje

 Opiniuje pozytywnie przedłożony projekt budżetu Gminy Regnów na 2023 rok. 

                                               Uzasadnienie

Skład Orzekający rozpatrzył przedłożony przez Wójta projekt budżetu Gminy Regnów 
na 2023 rok, który w ocenie Składu: 

        - został opracowany zgodnie z wymogami procedury uchwalania budżetu określonej 
uchwałą w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,

- został przygotowany na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o 
finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.),

- spełnia podstawowe wymogi ustawy w zakresie przedmiotu regulacji w odniesieniu 
do określenia dochodów i wydatków budżetu Gminy, wyniku budżetu, planu przychodów i 
rozchodów, limitów zobowiązań z tytułu zaciąganych zobowiązań dłużnych oraz 
upoważnienia do ich zaciągania, 

- spełnia wymogi określone w art. 242 ustawy o finansach publicznych, gdyż 
planowane wydatki bieżące nie są wyższe niż planowane dochody bieżące. 

- przedłożony projekt zgodny jest także z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach 
publicznych, gdyż analiza przychodów budżetu, w tym źródeł zrównoważenia deficytu, 
pozwala na przyjęcie wniosku, że kwoty przychodów zwrotnych (dłużnych) nie powodują 
przekroczenia limitu spłat zadłużenia z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych. 

- projektowane ustalenia budżetu nie odstępują od ustaleń równolegle opracowanego 
projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy w zakresie podstawowych wielkości 
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budżetu z art. 229 ustawy o finansach publicznych i projektowanych przedsięwzięć 
wieloletnich z art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. 

Mając na względzie powyższe, Skład postanowił wydać opinię zawartą sentencji 
niniejszej uchwały. 

          Opinię Składu Orzekającego o projekcie budżetu Gminy na 2023 rok sformułowaną w 
niniejszej uchwale, stosownie do przepisu art. 238 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, 
Wójt Gminy jest obowiązany przedstawić przed uchwaleniem budżetu Radzie Gminy. 

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