
U c h w a l a Nr IV / 35 / 2011
Skladu Orzekaj^cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w JLodzi

z dnia 12 stycznia 2011 roku

w sprawie mozliwosci sflnansowania deficytu budzetowego Gmina Brzeznio.

Dzialaja_c na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 1 pazdziernika 1992 roku o regionalnych

izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 roku, Dz.U. Nr 55, poz. 577 z pozniejszymi

zmianami) oraz art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

(Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z pozniejszymi zmianami), Sktad Orzekaja_cy Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Lodzi w skiadzie:

1. GrazynaKos - przewodnicza_ca

2. Beata Kaczmarek - czlonek

3. Barbara Polowczyk - czlonek

uchwala, co nast^puje:

odstej)uje od wydania opinii o mozliwosci sflnansowania deficytu budzetu Gminy Brzeznio

na 2011 rok w zwiajzku z opracowaniem projektu budzetu na 2011 rok, ktory nie zawiera

deficytu budzetu.

Uzasadnienie

FormuhijajD niniejsza_ opini^ Sklad Orzekajapy wzial pod uwag^ dane wynikaja_ce

z projektu budzetu Gminy Brzeznio na 2011 rok. W projekcie tym zaplanowano:

- dochody w wysokosci 15.288.892,65 zl,

- wydatki w wysokosci 15.288.892,65 zl,

- przychody w wysokosci 596.325,00 zl,

"- rozchody w wysokosci 596.325,00 zl.

Na podstawie powyzszych wielkosci ustalono, ze w budzecie na rok 2011 Gminy

Brzeznio nie wystejpuje deficyt, ani nadwyzka, gdyz dochody rowne' sa_ wydatkom,

a przychody budzetu rowne sa^rozchodom.



Z uwagi na powyzsze, Sklad Orzekajapy postanowil wydac opinie_ jak w sentencji

niniejszej uchwaty.

Zgodnie z art. 246 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych opinia

jest publikowana przez jednostke_ samorzajdu terytorialnego w terminie 7 dni od dnia jej

otrzymania od regionalnej izby obrachunkowej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia

6 wrzesnia 2001 roku o dostejrie do informacji publicznej (Dz.U.Nr 112, poz. 1198

z pozniejszymi zmianami).

Od niniejszej uchwaiy na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 pazdziernlka 1992

rolcu o regionalnych izbach obrachunkowych przysluguje odwolanie do pelnego skladu

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi w terminie 14 dni od dnia jej

dore_czenia.
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