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Uchwała Nr V/321/2021
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

z dnia 28 grudnia 2021 roku

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki zawartej w Uchwale           
Nr V/309/2021 z dnia 27 grudnia 2021 roku

Na podstawie art. 13 pkt 12 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 
roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2137),

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi:

1. Anna Adamczewska     - przewodniczący
2. Tomasz Karwicki - członek
3. Krzysztof Kozik - członek

uchwala, co następuje:

prostuje oczywistą omyłkę na stronie drugiej, w akapicie trzecim, zdanie drugie uchwały Nr 
V/309/2021 z dnia 27 grudnia 2021 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Gminy Bedlno w następujący sposób: zdanie „W projekcie uchwały w 
sprawie wieloletniej prognozy finansowej przyjęto założenie, że począwszy od 2022 roku 
spłata zobowiązań zaliczanych do długu finansowana będzie wyłącznie z nadwyżki dochodów 
nad wydatkami budżetowymi (nadwyżki budżetowej), która de facto powstanie z nadwyżki 
operacyjnej tj. nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi”, zastępuje się 
zdaniem „W projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przyjęto 
założenie, że w latach 2022-2023 spłata zobowiązań zaliczanych do długu finansowana 
będzie z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, zaś począwszy od 2024 roku Gmina planuje, 
że spłata długu nastąpi wyłącznie z nadwyżki dochodów nad wydatkami budżetowymi 
(nadwyżki budżetowej), która de facto powstanie z nadwyżki operacyjnej tj. nadwyżki 
dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi”. 

Uzasadnienie

Skład Orzekający postanowił dokonać sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Nr 
V/309/2021 z dnia 27 grudnia 2021 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Gminy Bedlno. Podkreślić przy tym należy, że istniejąca omyłka, jak i 
sprostowanie nie mają wpływu na merytoryczną treść Uchwały Nr V/309/2021 Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2021 roku.

Mając powyższe na względzie, Skład Orzekający postanowił dokonać sprostowania 
oczywistej omyłki jak w sentencji niniejszej uchwały.  
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Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej       
w Łodzi w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Przewodniczący
Składu Orzekającego

Anna Adamczewska
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