UCHWAtA Nr HI/414/2012

Sktadu Orzekaja.cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w todzi
z dnia 12 grudnia 2012 roku
w sprawie opinii dotycza^cej mozliwosci sfinansowania deficytu
budzetowego Gminy Bedlno w 2013 roku
Na podstawie art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 roku o regionalnych
izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz art. 246
ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
ze zm.}, Sklad Orzekajajzy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi:
1. Agnieszka Kamyczek-Maszewska - przewodniczajra
2. Jozefa Lucyna Michejda - czlonek
3. Bogustaw Wenus - czlonek
uchwala, co naste_puje:
Odste_puje sie_ od zaopiniowania mozliwosc sfinansowania deficytu budzetu Grniny Bedlno
w 2013 roku, ze wzgle_du na zaplanowanie przez jednostke. budzetu zrownowazonego.
Uzasadnienie

FormuJujaj: niniejsza^ opinie. SkJad Orzekaja^cy wziaj pod uwage. dane wynikajajce z
projektu budzetu Gminy Bedlno na 2013 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej,
przystanych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w dniu 14 iistopada 2012 roku wraz z
autopoprawka^z dnia 6 grudnia 2012 roku.
Na podstawie zaplanowanych w projekcie budzetu wysokosci dochodow i wydatkow
ustalono7"±e-jednostk3~zap!anowate budzet.zrownowazony.
Gmina planuje pokryc wydatki bieza^ce dochodami biezg_cymi, zakladaja^c przy tym
nadwyzkQ operacyjna^ w wysokosci 946.396,24 zl, co wypetnia dyspozycj^ art. 242
ustawy o finansach publicznych.
Sktad Orzekaja^cy stwierdzit, ze jednostka nie posiada obecnie zadluzenia, nie planuje
w 2013 roku zacia^gac zobowia^zan stanowia^cych dlug, zatem na koniec 2013 roku nie
be,dzie rowniez posiadaJa zadluzenia.
Z uwagi na powyzsze Sklad Orzekaja^cy postanowil wydac opinie. jak w sentencji
niniejszej uchwaly.
Stosownie do art. 246 ust. 2 ustawy o finansach publicznych niniejsza opinia
podlega publikacji przez jednostke. samorza^du terytorialnego w terminie 7 dni od dnia jej
otrzymania na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dost^pie do
informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.).
Od opinii wyrazonej w niniejszej uchwale na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o
regionalnych izbach obrachunkowych, przystuguje odwotenie do pelnego sktadu
Kolegium.
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