REGIONALNA IZB^ OBRACIIUNKOWA
w oPoLU
Uchwała nr 697lż015
Składu Orzekającego Regionalnej Izby ObrachuŃowej w Opolu
z dnia 12 stycznia 2016 r,
w spray,ie

opinii

o

prawidłowościplanowanej bwo', długu Gminy Dobrodzień

Na podslawie ań. 13 pkt 10 i ań. 19 ust. 2 u§ta\ły z dnia7 pńdziemika 1992 r. o regionalnych
izbach obrachuŃowych QzU z 2012 r., poz. 7173 z późn. nl.) w żńęk]u z ań.230 !st. 4 u§tawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU z 2013, poz. 885 z późn. zm. ),
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w osobach:
MagdalenaPrzybylska przerłodnicząca

l,

2.
3.

AlęksandraBieniaszewska
KlaudiaStelmaszczyk

postanawia
pozy§,wnie zaopiniować planowaną kwotę długu Gminy DobIodzień

uza§adnienic
Do Regionalnej Izbv Obrachunkorł,ei lr, Opolrr doręczono uclrrvał,v Rady Miejskicj
r! Dobrodzier,iu z dr,ia 22,12_20l5 r. nr XL/l0312015 ,,v sprarvie trclrrł,alenia $,ieloletliej proEloz},
iunnsowej oraz nr Xl,r102/2015 rł, sprarvie uchlł,alenia budzetu gminy na 2016 rok,
Uchwa}a x sprarvie rvieloletnicj ptogltozy finansorł,ej zarviera prognozę kwoty długu na lata
2a1,6-2021, która na podsta\ł,ie an. 230 ust, 4 usta\q, o llnansach publiczn],ch podlcga
zaopiniou,aniu przez l,egionalną izbę obrachunl(o\\,ą,
Skład Olzeka.jąci; uslalił co nastepuje,
], Prognozo\rana na koniec 2016 r, rvielkośćdługu rv krvocic 1] 923 7,ł8.68 zł, r\,\nika z dalr},ch
dot!'czac,vch plzervidl'rvatlego zadłużenia na koniec 2015 r, oraz planorvanl,clr rlielkości
prz;,chodólv j rozclrodólł z t},tułLl kred).rów, poźlczek ujetl,ch rv uchrlale budzetou,ej na
20l6 rl

2, Z

ptzedloZonej uchwały rrr XI/l03/2015 Radl,Miejskiej u.Dobrodzieniu z dnia 22,12,2015 r,
rv spra\łle uch$alenia lvieloletniej prognoz1, finansowej (zalącznik nr l. kolunn1,9,7 i 9,7.1)
wylika, iż \\, lataoh 2016-2024. Gnrina Dobrodzieri spełr'ia rclacjc, o których mo§,a u,art_ 24]
oraz art. 2:ł4 usta$v Z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finirnsach publicznych.

Zgodnie z an, 2,ł6 ust. 2 i 3 \\ Zw. Z art. 230 LLst, 4 usta\\J,o llnansach publiczn!,ch, uch\lała
nirriejsza podlega opublikorvaniu na zasadach określonl,clr \! ustawie z clnia 6 rvrześnia 2001 r,
o dostępic do jntbmacji publicznej (DzU z 2015 r.. poz,2058),

2

Na podstańe ań. 20 ust, 1 ustawy o regionalnych izbach obrachuŃowych, od niniejszej

uchwaĘ Składu Orzekającęgo sluĄ odwołanie do Kolegium Regionalnej lzby Obrachunkowej
w opolu w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały,

l'rzerrodnicząca
skladu-Qrzekającego
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