
UCHWALA Nr III/400/2011

Skladu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi
z dnia 10 pazdziernika 2011 roku

w sprawie opinii dotyczacej informacji z przebiegu wykonania
budzetu Gminy Bedlno za I polrocze 2011 roku

Na1 podstawie art. 13 pkt 4 w zwiazku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 roku
o rbgionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 55, poz. 577 ze
zrn1.), po rozpoznaniu informacji o przebiegu wykonania budzetu za I polrocze 2011 roku
Sktad Orzekaj^cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi:

1. Agnieszka Kamyczek-Maszewska - przewodnicz^ca
2. Lucyna Jozefa Michejda- czlonek
3. Boguslaw Wenus - czlonek

uchwala, co nast^puje:

Opjiniuje sie pozytywnie, informacje Wojta Gminy Bedlno o przebiegu wykonania budzetu za
I polrocze 20 1 1 roku.

Uzasadnienie

Zakres i forme^ informacji o wykonaniu budzetu za I polrocze roku budzetowego Rada
Gniiny Bedlno okreslila Uchwala Nr XXXII/226/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie
okrpslenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budzetu Gminy Bedlno za I
polrocze roku budzetowego oraz informacji o ksztaltowaniu sie wieloletniej prognozy
finansowej. Informacje o wykonania planu finansowego samorz^dowej instytucji kultury za I
poliocze Rada Gminy okreslila w Uchwale Nr VI/49/2011 z dnia 31 maja 2011 roku w
sprawie okreslenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
sanjorz^dowej instytucji kultury za I polrocze roku budzetowego.

I Sklad Orzekaj^cy stwierdza, ze przedlozona przez Wojta Gminy informacja sporz^dzona
zostala zgodnie z postanowieniami powolanych wyzej uchwal Rady. Podstawa^ wyrazenia
niniejszej opinii stanowily nastepuj^ce dokumenty:

1 . Informacja opisowa opracowana przez Wojta Gminy.

2. Uchwala Rady Gminy Bedlno Nr IV/25/2011 z dnia 25 lutego 2011 roku w
sprawie uchwalenia budzetu na 2011 rok wraz z uchwalami i zarzadzeniami
organow gminy dokonuj^cymi zmian budzetu i w budzecie, podejmowanymi w I
polroczu 201 1 roku i przekazanymi do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi.

3. Sprawozdania budzetowe jednostki samorzadu terytorialnego sporzadzone na
dzien 30 czerwca 2011 roku w oparciu o przepisy rozporzadzenia Ministra
Finansow z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie sprawozdawczosci budzetowej (Dz.
U. Nr 20, poz. 103) oraz rozporzadzenia Ministra Finansow z dnia 4 marca 2010
roku w sprawie sprawozdafi jednostek sektora finansow publicznych w zakresie
operacji finansowych (Dz. U. Nr 43, poz. 247).

W jwyniku analizy powyzszych materialow sprawozdawczych oraz dokumentow
poz0stajacych w rejestrach Izby, Sklad Orzekaj^cy ustalil, ze:



1. Przedlozone sprawozdania statystyczne i sprawozdanie opisowe nie budz^ zastrzezen z
formalnego punktu widzenia.

2. Wielkosc planu dochodow i wydatkow budzetowych oraz przychodow i rozchodow
jednostki zawarte w informacji opisowej i w sprawozdaniach statystycznych s^ zgodne.
z kwotami, ktore zostaly uchwalone w budzecie.

3. Zakres i forma informacji o przebiegu wykonania budzetu za I polrocze odpowiada
szczegolowosci ustalonej przez Rade Gminy.

4. W wykonaniu budzetu za I polrocze 2011 roku nie stwierdzono realizacji zadari nie
objetych planem finansowym, przekroczenia piano wanych wydatkow oraz powstania
zobowiazan wymagalnych.

5. Na dzieri 30 czerwca 2011 roku Gmina Bedlno nie posiada zadluzenia.
6. Wraz z informacj^ o przebiegu wykonania budzetu za I polrocze 2011 roku zgodnie z

art. 266 ustawy o finansach publicznych przedlozono rowniez za ten okres informacje:
• o ksztaftowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu

realizacji przedsiewziec,
• o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Osrodka Kultury,

uwzgledniajacym w szczegolnosci stan naleznosci i zobowiazan.

Niniejsza opinia oparta jest wylacznie na wynikach analizy przedlozonych przez Wojta
Gminy dokumentow i dotyczy jedynie formalno-prawnych aspektow przebiegu wykonania
budzetu. Nie moze bye uwazana za rownoznaczn^ z wszechstronn^ ocen^ prawidlowosci
przebiegu wykonania budzetu za I polrocze 2011 roku.

Od opinii wyrazonej w niniejszej uchwale na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy o
regionalnych izbach obrachunkowych sluzy Wojtowi Gminy odwolanie do peinego skiadu
Kolegium Izby.

PRZEWODNICZACY
SKIADU ORZBKAJ4CEGO

mgrAgnieszka Kamyczek-Maszewska


