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Skladu Orzckajqcego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Lublinie

z dnia 29 marca 2021 roku

w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budzetu gminy Sulow.

Na podstawie art. 13 pkt 5 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992
roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2137) po rozpoznaniu
przedlozonego przez Wojta Gminy Sulow sprawozdania z wykonania budzetu gminy za
2020 rok Sklad Orzekajacy :

Dariusz Kolodziej - przewodniczcjcy

Magdalena Malec - czlonek

Aneta Siek - czlonek

uchwala, to nastepuje:

pozytywnie opiniuje si? roczne sprawozdanie Wojta Gminy Sulow z wykonania

budzetu gminy wraz z informacja o stanie mienia.

Uzasadnienie

Wojt Gminy, zgodnie z art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), przedlozyl Regionalnej Izbie Obrachunkowej

w Lublinie roczne sprawozdanie z wykonania budzetu gminy za 2020 r.

Sklad Orzekajacy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie, powolany

zarzadzeniem Nr 2/21 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 3 lulego
2021 roku w sprawie wyznaczenia skladow orzekajaxych Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Lublinie, zostal upowazniony do wykonywania przypisanych Izbie przez art. 13 ustawy

o regionalnych izbach obrachunkowych zadan. Opiniowanie sprawozdah organu

wykonawczego jednostki samorzadu terytorialnego z wykonania jej budzetu miesci sie

rowniez w tym zakresie zadan. Sklad Orzekajacy wydaj^c opinie w oparciu o kryterium

legalnosci ocenia zgodnosc z prawem, zgodnosc dokumentacji ze stanem faktycznym oraz

poprawnosc formalno-rachunkow^. Sklad Orzekajacy nie ocenia natomiast celowosci czy tez

gospodarnosci przy wykonywaniu budzetu.

Przedlozone sprawozdanie z wykonania budzetu gminy za 2020 r. spelnia wymogi,

jakie temu sprawozdaniu stawia art. 267 ust. 2 i art. 269 ustawy o finansach publicznych.

czyli zawiera:

wykaz oswiatowych jednostek budzetowych posiadajacych wydzielony rachunek
dochodow,

informacje o dochodach i wydatkach budzetu jednostki samorzadu terytorialnego

w szczegolowosci okreslonej jak w uchwale budzetowej,
























































































































































































































































































































































































