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UCHWAŁA Nr III/273/2019
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi 

z dnia 03 grudnia 2019 roku
            w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Powiatu Rawskiego
                                                         na 2020 rok
     
              Działając na podstawie art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku 
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 561 
ze zm) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi:
1. Radosław Hrychorczuk  - przewodniczący
2. Agnieszka Kamyczek-Maszewska - członek
3. Bogusław Wenus - członek

uchwala, co następuje

 Opiniuje pozytywnie przedłożony projekt budżetu Powiatu Rawskiego na 2020 rok       
.  

                                           Uzasadnienie

Skład Orzekający rozpatrzył przedłożony w dniu 15 listopada 2019 roku przez 
Starostę projekt budżetu Powiatu Rawskiego na 2020 rok.  

         Projekt uchwały budżetowej został opracowany zgodnie z wymogami procedury 
uchwalania budżetu określonej Uchwałą Nr XLVI/238/2010 Rady Powiatu Rawskiego 
z dnia 29.10.2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Projekt 
uchwały zawiera wszystkie elementy określone w uchwale wraz z objaśnieniami i 
uzasadnieniem. Projekt ten został przygotowany na podstawie przepisów ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. 
poz. 2077 ze zm.). 

W projekcie budżetu Powiatu Rawskiego na 2020 rok zaplanowano:

 dochody w wysokości 57.474.928,00 zł, w tym: bieżące 57.474.928,00 zł, 
 wydatki w wysokości 58.483.520,00 zł, w tym: bieżące 55.963.617,00 zł,
 deficyt w wysokości 1.008.592,00 zł.

Zaplanowane dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących, zatem 
planuje się osiągnięcie nadwyżki operacyjnej, tym samym  wypełniona została 
zasada określona w art. 242 ust. 1 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych ( Dz. U z 2017 r. poz. 2077 ze zm.).

W wyniku analizy projektu budżetu oraz materiałów towarzyszących, została 
sformułowana opinia zawarta w sentencji uchwały.

          Opinię Składu Orzekającego o projekcie budżetu Powiatu Rawskiego na 2020 
rok sformułowaną w niniejszej uchwale, stosownie do przepisu art. 238 ust. 3 ustawy 
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z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Zarząd Powiatu jest 
obowiązany przedstawić przed uchwaleniem budżetu Radzie Powiatu.

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