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Skladu Orzekaj4cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w tr-odzi
z dnia 9 grudnia 2015 roku

w sprawie opinii o projekcie budzetu Gminy Wr6blew na 2016 rok.
Dzialaj4c na podstawie art. 13 pkt 3

i afi. 19 ust. 2 ustawy z

dnia 7 paldziernika 1992 roku

o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity 22012 roku, poz.

lII3

zpolniejszymi

zmianami), Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej wtr-odzi w skladzie:

2. Barbara Polowczyk

- przewodniczEca
- czlonek

3. Pawel Dobrzyriski

-

1. Grazyna Kos

czLonek

uchwala, co nastgpuje:

opiniuje pozytywnie projekt budzetu Gminy Wr6blew na 2016 rok.

Uzasadnienie
Sklad Orzekaj4cy rozpatrzy\ przedlohony przez W6jta Gminy Wr6blew projekt budzetu
wraz z uzasadnieniem i materialami informacyj nymi oruz autopoprawk4 do projektu budzetu.
Badaj4c povrryZsze dokumenty Sktad Orzekajqcy dokonal ich oceny

poz. 885

z

Ze projekt

z postanowieniami ustawy o finansach
z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tekst jednolity z 2013 roku,

budzetu zostal opracowany

publicznych

w

i ustalil,

spos6b zgodny

pS1niejszymi zmianami) oraz przepisami prawa materialnego normuj4cego

poszczeg6lne dziedziny dzialalnoSci j ednostki samorz4du terytorialnego.

W wyniku przeprowadzonej analizy Sklad Orzekaj4cy nie dopatrzyl sig w przed\oaonym
proj ekcie budzetu naruszenia przepis6w prawa.

Informuje sig,2e w dniu 24 czerwca oraz w dniu 12 listopada 2015 roku zostaly
wprowadzone zmiany

w

z dnia 2 marca 2010 roku
przychod|w i rozchoddw oraz

rozporzqdzeniu Ministra Finansdw

w sprawie szczegdlowej klasyfikacji dochoddw, wydatk6w,

irodk1w pochodzqcych ze irddel zagranicznych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z pdiniejszymi
zmianami). Zmiany te zostaly ogloszone w Dz.U z 2015 roku poz. 931
zatem na koniecznoit dostosowania

i uchwalenia

z klasyfikacjq bud2etowq obowiqzujqcq na dzieri

I

i

1978. Wskazuje sig

budzetu na 2016 rokw podzialkach zgodnie
stycznia 2016 roku.

2

Opinig Sktadu Orzekaj4cego sformulowan4 w niniejszej uchwale, orgaft wykonawczy

jest obowiEzany przedstawi6, przed uchwaleniem budzetu Radzie, stosownie do postanowieir
zawartychw art. 238 ust.

3 ustawy z dnia27 sierynia2OO9 roku o finansach publicznych.

Od niniejszej uchwaly na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy

z dnia 7 paldziernika

1992

roku o regionalnych izbach obrachunkowych przysluguje odwolanie do pelnego skladu
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej wtr odzi.

