
UCHWAtA Nr III/106/2O13

SkJadu Orzekaj^cego Regionalnej Izby Qbrachunkowej w todzi
z dnia 7 lutego 2013 roku w sprawie opinii

o prawidlowosci planowanej kwoty dJugu Gminy Bedlno

Na podstawie art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 roku o regionalnych
izbach obrachunkowych (t.j. D.z. U. z 2012r./ poz. 1113) w zwia^zku z art. 230 ust. 4 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)
Sklad Orzekaj^cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w todzi:

1. Agnieszka Kamyczek Maszewska - przewodniczqca
2. Jozefa Lucyna Michejda - cztonek
3. Boguslaw Wenus - czlonek

uchwala, co nastepuje:

Odste_puje sie, od zaopiniowania prawidiowosci planowanej kwoty dlugu Gminy Bedlno
w sytuacji braku zadtuzenia jednostki w dniu wydania przedmiotowej opinii jak rowniez
braku planowania zacia^gania zobowia^zari stanowia^cych dlug.

Uzasadnienie

Formuluja_c niniejszq. opinie. Sktad Orzekaja^cy rozpatrzyl UchwaJe, Nr XVI/130/2012
Rady Gminy Bedlno z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Bedlno na lata 2013-2016, majaj: na wzgl^dzie zapewnienie
przestrzegania przepisow ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(dalej: ustawy ofp) dotycza_cych uchwalania i wykonania budzetow w latach naste,pnych oraz
Uchwal^ Nr XVI/131/2012 Rady Gminy Bedlno w sprawie uchwaienia budzetu Gminy na
2013 rok.
Na podstawie powyzszych uchwal Skfad Orzekaja^cy stwierdzil, co naste.puje:

1. Wieloletnia prognoza finansowa (zwana dalej: wpf) zostala opracowana na lata 2013-
2016, co wypelnia dyspozycj^ normy zamieszczonej w art. 227 ust. 1 ustawy ofp.

2. Wartosci przyje_te w uchwale w sprawie wpf dla roku 2013, sq. zgodne z wartosciami
przyjejiymi w uchwale budzetowej na rok 2013, w tym w zakresie przychodow,
rozchodow, wyniku budzetu oraz dlugu.

3. Na podstawie analizy dochodow bieza^cych i wydatkow biezq_cych w latach 2013-2016,
ustalono, ze jednostka wykazuje osia^gni^cie nadwyzki operacyjnej budzetu, co jest
zgodne z art. 242 ustawy ofp.

4. Jednostka w dniu wydawania opinii nie posiada zadluzenia, w 2013 roku nie planuje
zacia^gac zobowi^zari stanowia_cych dlug, w konsekwencji nie zaplanowala na koniec
2013 roku zadluzenia. Rowniez w latach 2014 -2016 jednostka nie prognozuje
zacia^gania zobowia^zan, zatem w takiej sytuacji nie ma podstawy do odnoszenia sie. w
opinii do wskaznika zadluzenia oraz wskaznika spJat.

5. Zala^czone do wpf objasnienia uzasadniajg. przyj^te w niej wartosci oraz wskazuja^ ze
Wojt Gminy opracowuja_c projekt uchwaly kierowal sie, przepisem art. 226 ust. 1
ustawy ofp, ktory stanowi, ze wpf powinna bye realistyczna.

Dokonane przez Sklad Orzekaja,cy ustalenia pozwolily wyrazic opini^ jak w sentencji
niniejszej uchwaly.

Stosownie do art, 230 ust. 3 w zwia^zku z art. 246 ust. 2 ustawy ofp niniejsza opinia
podlega publikacji przez jednostke. samorz^du terytorialnego w terminie 7 dni od dnia jej



\a na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o doste_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, przysluguje odwolanie do pelnego skladu Kolegium.

PRZEWODNICZ4CY
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