
UCHWAL,A Nr 212022

KOMISJI REWIZYJNEJ

RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE

z dnia 22 listopada2O2? r.

w sprawie wydania opinii o przedtroZonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin

projekcie uchwaly bud2etowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzqdzie gminnym

(Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oruz $3 ust.3 Uchwaly Nr XXVIIll93l20l0 Rady Gminy

Sochocin z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwaly

budzetowej Gminy Sochocin,

Komisja Rewizyjna podjgla nastgpuj4c4 uchwalg

$1. Wydaje sig pozytywn4 opinig o przedloZonym przez Burmistrza Miasta i Gminy

Sochocin projekcie uchwaly budzetowej na 2023 rok wraz z uzasadnieniem i materialami

informacyjnymi.

,:$fu
Uchwala zo staLa podj gta

Uchwala niniej sza podlega przedstawieniu:

1) Przewodniczqcej Rady Miejskiej;
2) Burmistrzowi Miasta i Gminy.

$4. Uchwaia wchodzi w Zycie z dniem podjgcia.

Przewod isj i

Krrysr ewski

Czlonkowie:

$2.

$3.

1)

2)

Lucyna Mariqnna
Jankiewicr(,1\)t -

........^Iv.9...
Jolanta tuu.dAl //
Kochanows

3) Waclaw



Kornisja

Miasta i

1)

2)

3)

4)

UZASADNIENIE

do UCHWAtr Y Nr 212021

KOMISJI REWIZYJNEJ

RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE

z dnia 22 listopada2D22 r.

Rewizyjna Rady Mie.iskiej w Sochocinie rozpatrzylaprzedloaony przez Burmistrza

Gminy projekt uchwaly budzetowej na2023 rok, bior4c pod uwagg:

kompletnoS6 przedlolonej dokumentacji oraz zachowanie formalno-prawnych

wymo g6w doty czycy ch przedstawienia proj ektu uchwaly ;

poprawnosi w zakresie planowania dochod6w i wydatk6w, z obowiqzkowym

wyodrgbnieniem i wyszczeg6lnieniem wskazanym w ustawie o finansach publicznych

oraz uchwaly organu stanowi4cego w sprawie trybu prac nad projektem uchwaly

budZetowej;

ujmowanie po stronie dochod6w i wydatkow obowi4zko!\rych zad,anwlasnych;

ujmowanie po stronie dochodow i wydatk6w zadah z zakresu administracji rzEdowej

i innych zadahzleconych ustawami;

prawidlowoSi rachunkow4 proj ektu uchwaly budzetowej.

Komisja Rewizyjna stwierdza, iZkryteriazostaly zachowane i wydaje opinig jak w sentencji.
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UCHWALA Nr 212022

KOMISJI GOSPODARCZEJ

RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE

z dnia 22 listopada2022 r,

w sprawie wydania opinii o przedloZonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin

projekcie uchwaly budietowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz4dzie gminnym

(Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz $3 ust.3 Uchwaly Nr XXVII119312010 Rady Gminy

Sochocin z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwaly

budZetowej Gminy Sochocin,

Komisja Gospodarcza podjgla nastgpuj4c4 uchwalg

$ 1. Wydaje sig pozytywn4 opinig o przedloZonym przez Burmistrza Miasta i Gminy

Sochocin projekcie uchwaly budzetowej na 2023 rok wraz z uzasadnieniem i materialami

informacyjnymi.
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Uchwala niniejsza podlega przedstawieniu:

Przewodni czqcej Rady Miej skiej ;

Burmistrzowi Miasta i Gminy.

Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjgcia.
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UZASADNIENIE

do UCHWAtr Y Nr 212022

KOMISJI GOSPODARCZEJ

RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE

z dnia 22 listopada2022 r.

Komisja Gospodarcza Rady Miejskiej w Sochocinie rozpatrzyla przedNoaony przez

Burmistrza Miasta i Gminy projekt uchwaly budzetowej na2023 rok, bior4c pod uwagg:

1) kompletnoSi przedloZonej dokumentacji oraz zachowanie formalno-prawnych

wymo g6w doty cz4cy ch przedstawienia proj ektu uchwaly ;

2) poprawnoS6 w zakresie planowania dochod6w i wydatk6w, z obowiqzkowym

wyodrgbnieniem i wyszczeg6lnieniem wskazanym w ustawie o finansach publicznych

oraz uchwaly organu stanowi4cego w sprawie trybu prac nad projektem uchwaly

budZetowej;

3) ujmowanie po stronie dochod6w i wydatk6w obowi4zkovvych zadafiwlasnych;

4) ujmowanie po stronie dochod6w i wydatk6w zadan z zakresu administracji rz4dowej

i innych zadafi zleconych ustawami;

5) prawidtowoS6 rachunkow4 projektu uchwaly budzetowej.

Komisja Gospodarcza stwierdza, iz kryteria zostaly zachowane i wydaje opinig jak v
w sentencji.
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UCHWALA Nr 212022

KOMISJI SKARG, WNIOSKoW t PETYCJI

RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE

z dnia 22 listopada2022 r.

w sprawie wydania opinii o przedloZonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin

projekcie uchwaly budietowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz4dzie gminnym

(Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz $3 ust.3 Uchwaly Nr XXVII119312010 Rady Gminy

Sochocin z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwaly

bud2etowej Gminy Sochocin,

Komisja skarg, wniosk6w i petycji podjgla nastgpuj4c4 uchwalg

$ 1. Wydaje siq pozytywn4 opinig o przedlohonym przez Burmistrza Miasta i Gminy

Sochocin projekcie uchwaty budzetowej na 2023 rok wraz z uzasadmeniem i materialarni

infonnacyjnymi.
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$ 2. Uchwala zostalapodjgta jed.noglemier r^lrSlAtojl,\ fC"*l
Uchwala niniej sza podlega przedstawieniu:

Przewodni czycej Rady Miej skiej ;

Burmistrza Miasta i Gminy.

Uchwala wchodzi w Lycie z dniem podjgcia.
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UZASADNIENIE

do UCHWALY Nr 212022

KOMISJI SKARG, WNIOSK6W I PETYCJI

RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE

z dnia 22 listopada2022 r.

Komisja skarg, wniosk6w i petycji Rady Miejskiej w Sochocinie rozpatrzyla przedloaony

przez Burmistrza Miasta i Gminy projekt uchwaly budzetowej na 2023 rok, biorqc pod

uwagg:

1) kompletnoSi przedloZonej dokumentacji oraz zachowanie formalno-prawnych

wymo g6w doty czqcy ch przedstawi enia proj ektu uchwaly ;

poprawnoSi w zakresie planowania dochodow i wydatk6w, z obowiqzkowym

wyodrgbnieniem i wyszczeg6lnieniem wskazanym w ustawie o finansach publicznych

oraz uchwaly organu stanowi4cego w sprawie trybu prac nad projektem uchwaly

budzetowej;

ujmowanie po stronie dochodow i wydatk6w obowi4zko!\rych zadanwlasnych;

ujmowanie po stronie dochod6w i wydatk6w zadah z zakresu administracji rzqdowej

i innych zadan zleconych ustawami;

prawidlowoSd rachunkow4 proj ektu uchwaly budzetowej .

Komisja skarg, wniosk6w i petycji stwierdza, i2kryteria zostaly zachowane i wydaje opinig

jak w sentencji.
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