
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w oPoLU

Uchwrłt Nr l24l20t3

z dnia l ó klłi€tnia 20 13 l. składu oEekającc8o
RegioMlnćj lżby ob6chunkorej w opolu

r śprawie apiĄii o śp-medaniu z |),konmia budżelu Ghiry Dakbdzień la 201 2 l

Na nod§awie ań l] pkl 5 w żwiąztu z qn 19 ust, 2 uslgw1 ż dnid ? paździemik!
1992r, o rcgiońalny.h izbach obrachunko§ych (lcksiFdnoh, Dz,U,ż2012l,poz,llI3J
sklad oź€k.jqcy R.gionalnej lzby obiichuŃow.j w opolu § osobrch:
M.gda]eóaP,ybykta-pźewodnicząca
Alckfudn Bi.nils4wśka

p ozy (y *. i. o pi! iUj€

spnwóżdBnh Blmhra DobŃdzieDia ż w}konania budzeb Gnin, Dobrodżicń ża 20l2 r,

Uż!!Idni.nie
z9ódni. ż dyśpó2y.:ą aft.261 usl, 3 Blary z dnia 27 sieĘnia 2009 r, o finansach

Dubli€znych (Dz,U, al l57, poz. 1140 z ńżj. -n ) do Regionaln j lżby obirchunłov.j
w opolu doĘ{ńno spńwozdanie z syiofuh budż.tu sDńy a 2012 r, qfu ż infomfują o
stanie mieni! konunalrcgo,

Pzedlożonc śpńwozd ie z ł}kóńMia budżciu Gmi.y, slosowni. do rcści an, l]
Pk5wzviążkuzan, 19 ust,2 cr, ustawy z dnia 7 pździemika 1992 r, o leBionalnycb
izbach obnchunkowych podlcga zaópiniownniu pźez sk]ad orzekający Rcgiona]nej lzby
obacnL! owcj w opolLl,

AnaIjzując d6n€ zawane w pżgdlożoDym sprawozdmiu Burmi§fza w zakesie
zgodności ż łi.lkościami ujętyni w:
l, EhNale Rady Mićjski€j *,Dobrcdzi.ńiu n! xll/l16/20l] z dnia 29 grudnia 20ll i. w

spEwi. ŃbMly budż€loł€i E 2012l. |ż ńńĄ. h.).
2, sptlwozd i.ch sporżądmnych a okres on Pocą&u rclo do dni! 3l lndnia 20l2 t,, rj:

- ż *rkonania plmudóchodóvbudż.lowt h(Rb_2?s),
z §rkońańi! llau uTdatków budżglo$ych (Rb 28s),
o nadwyźce/dclicycie jednosiki §anoĘądu re,rtolialnćgo (Rb,NDs).

- z *flonania dochodów podatko*yl' (Rb.PDP),
o stanie środków na iachunlGch bańkowych j,s.t. (Rb,s]),

- o s!.ni. żobowią2ń wg §łulótv dlużnych oraz polęczń i swarancji (Rb.z),
mp.lniającym o sl i€ zobowiązń wg ryulów dlużnych (Rb UZ).

- o sr.nie na1.2ności ord qbfuych aj(ywów fimso§ach (Rb_N),
MPełniającym o fuie .ależności (Rb.UN),
z ryloneia pl u dchodół &ie.Ąnycll z lę^limją,żadń ż/,trc$ adminisFacji
źado§cj o@ innych adaiL zl€conych j.s.t. usb§mi (R 27zż).
z \vtonanio pl.nów finoŃwych smoźądówych zaHadóv budżcloslch (Rb-30s),
o dohcjacv$Tda&ach zvi+anlch z vytonyw iem Zdań z źlklcśu admininncji
rądoqcj oraż innych ?addi zl€coiych j,s.t. ustawi (Rb_50),

skład orzeka.jący lozbieżności nie stwicrdżil,



w óćenić slładu or2f,kająć.go pc.dlożon€ pźez B@islrża sprawozdmi.
z *7konmia bu&ei ominy śpe]nia *!mó8 olq!ślony w ar(, 267 ust, l pkt ] usla\y

Dociody budźślow aPlmlle w b!dżĘi. oniny óa 2012 . (!o wprcwad4nrcb
hie&h) w vysotości 28 715 095,?2 źl ż6l.ly slkonm w wysól<ośEi 27 9a2 423,9 Ą.lj.
w 91A%. \ł rrn dehody mjątlow ujęt po sEonic plsu B ąfuj vy$kości
2 404 842,69 ż vytomo w rvy$kości l 852 ]42.97 Żl, !j, w ?7,P,{,

stopi€ń @lieji dócnodó9 żoslal padśt Mony opi$§! óE labelatycaic wedlue
żódćł W Z §sk źniki€ń t!),kondia pose*gólnych ódzjów doclD<tóv.

Pló w}datlrós butlzlowy.h (po żniseh) w §}$koś.i !3252-I']6.29 zl mśal
uykomy w i],sołości 30 98J ?79,6ó zl. lj, w 93.2%, w tym sfdad{i mjąitove ujęle Po
stronie plmu w ląc2jej *ysokości 8 3l0 2ó0,77 zl §],konDo w *}sokości 3 160 889,42 zł.
lj, w 98.2%,

Bmisirą podobnie Fk w plzrpadku §}konańia dochodów, prżódstawil
zróźnicovany śopi€ń ł,ykoóanh łydalków oPisowo onz W ze$awieniu iabelarycżnynt w
podzia]e na s}datki bieżąc€ oraż mljqtkowc,

Na kóniec loku 2012 łlkonlnć dochody bieżące ł],nios]y 26l30 081,02 zl.
natoDia$ q}konan€ ł}datki bieżące stanowily kwoĘ 22 824 890,24 zl, w odnicsieniu do
Fo,}żlrcgo sklad oźekający slwicld2a, iż pźcd§l.Niolc w splayozdaniu docbódy bieżące
o@ sfda&i bieącć spelniają r€hcj§, o któEj mowa w an, 242 6t, 2 uśałry o findsach

Realiżrcja budżtu cminy Z 2012 rck anknęli sĘ defic}tem hudżetoryn N
łlsokości ] 003 ]5r.67 z],

4odnie Z spńwożdanień Rb-'z o stlnic @bowiąai wg §lułów dłUżnych oru
poięczqi i g@cji j€dnostki smorąd! triórialregó lą%a krcla 4bowiąań
finaMvycn Gniny ws stanu M ]l gldnia 2012 r, ryniosla 14339 587,32 ż]. co *
ślosuŃU do §),konfuych dchodó\,o8ólm na dzicń ]l grudnia 2012 r Wk@j. na
zaoJmść z mmą ar! t70 ufu§} ż dnia ]0 ca!l@ 200j r, o finffiach publicznych w
Niązku z d 35 6la§) z dnia 2? sierpnia 2009 r, P@pisy *roładzią.ć 6!ąwę o

Bmislź, Mlizując budżc( dokonał splaty..t kpit ło§Ych Wżrini€j eiągniętych
pftz gńinę łrcdrlów i pożyc&k ł §}śolości 2 ó74 300 d vieltości s!łar d h€dytów i
pożyczek Ęaz z odscikmi s9k@l)mi w srńwozdmiu Rb_28s spelniają s}ńóg praMy
zawMy w d. 169 ul. l st!ł} o nnŃsacb Publicznych (o8rfuiczający nożliwość ,iclkości
splaly w deym rcku budżelowym Br krcdytóq i pożyckk o.az pot€ncjalnycb sPlat kwoi
w}nikających ż udrelonych pźez 8minę porę.rcń wu 2 należnymi w dMyfo rcku
odselk ni od tych kedytói! i pożyśźek do wy§, 15% planow rych na dany rok budżetos}

W lyn sladie faktycżnym i pnMym nil.ża]o pośmowić jat w seni€ncji,

Na podsiawie .ń, 20 usl, l powolaó.j ńa w ęPi. lsiałt o regionalnych izbach
obrachuŃołYch. od niniejsz€j uchłal' sluży odwolabie dó Kolćgim Regionaln€j lzby
ob@hunkow€j w opolus teńini.l4 dniod dni! doĘcZni. uchwały,


