
Uchwała Nr IV/293/2022

Składu Orzekającego Regionalnej  Izby Obrachunkowej w Łodzi 

z dnia 15 grudnia 2022 r.

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej gminy Pęczniew na 2023 r. 

Działając na podstawie art. 13 pkt 3 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r.

o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1668), Skład 

Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w osobach:

1.  Zofia Dolewka   -  przewodnicząca
2.  Paweł Dobrzyński -  członek
3.  Łukasz Szczepanik       -  członek

uchwala, co następuje:

opiniuje pozytywnie projekt uchwały budżetowej gminy Pęczniew na 2023 rok, z uwagą 

zawartą w uzasadnieniu.

U z a s a d n i e n i e

Skład Orzekający rozpatrzył przedłożony przez Wójta gminy Pęczniew, projekt uchwały 

budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. 

Badając powyższe dokumenty, dokonano ich oceny i ustalono, że projekt budżetu został 

opracowany w sposób zgodny z postanowieniami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych oraz przepisami prawa materialnego, normującego poszczególne dziedziny 

działalności jednostki samorządowej. Projekt uchwały budżetowej zawiera obligatoryjne 

elementy określone w art. 212 ustawy o finansach publicznych. Skład Orzekający zwraca 

jednak uwagę, że w załączniku nr 10 do projektu uchwały budżetowej, wydatek inwestycyjny 

pn. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Poddębicach – dofinansowanie zakupu 

samochodu, zaplanowany w dziale 754, nieprawidłowo został sklasyfikowany w rozdziale 

75495, gdyż powinien być ujęty w rozdziale 75410 (Komendy wojewódzkie Państwowej Straży 

Pożarnej).

Opinię Składu Orzekającego sformułowaną w niniejszej uchwale, Wójt jest obowiązany 

przedstawić Radzie przed uchwaleniem budżetu, stosownie do postanowień zawartych w art. 

238 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. 

Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 

października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do pełnego 

składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia uchwały.
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