
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w oPoLU

Uchwala nr 57012014
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

z dnia l0 grudnia 2014 r,

v sPra\}ie opinii o możlill]ości sJinansovania de/icylu okreśIonego v prqjekcie uchwaly
budżetovej Cmin, Dobrodzień na 20l5 r.

Na podstawie art. 13 pkt l 0 i alt, 19 ust, 2 ustawy z dni a 7 pażdziemika 1992 r, o regionalnych
izbach oblachunłolłych (DzU zżoI2, poz. I1I3 z póżn. zm.) w zwięk1] z art, 246 ust. l ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansaclr publicznych (DzU z20l3 r- poz.885 z pófu. zn,), Skład
orzekający Regionalnej Izby obrachunkowej w opolu w osobach:

l , Magdalel)a Prz5 bylska - przewodllicząca
2, AleksalldraBietriaszewska
3, KlaudiaStelmaszczyk

postanawia

pozytywnię zaopiniować możliwość sfinansowania deficytu okeślonego w projekcie uch\łały
budżętowęj Gminy Dobrodzień na 2015 rok.

Uz.srdDieDie

Zgodnie z obowiązkiem w}łrikającym z an. 238 ust. l pkt 2 ustawy o finarrsach publicznych,
Burmistrz Dobrodzienia przedłoĘł Regionalnej lzbie obrachunkowej \ł, opolu celem
zaopiniowania projekt uchwały budżetowej Gminy na 20l5 r.

W projekcie budżetu na 20l5 rok zaplanowano:

- dochody ogółem w wysokości 29 941 738 zł,

- przychody budzetu w wysokości 2 817 07l,70 zł,
* wydatki ogółen w Ńysokości 30 368 687,60 zł,

- rozchody budżetu \ł wysokości 2 390 l22,I0 zł.

Planowany w projekcie deficyt w wysokości 426 949,60 zl zostanie wg proiektu uchwały
poĘty przychodami poclrodzącymi z zaciągniętych kedyów i poĄczek. Okeślenie ź,ódeł
finansowania deficytu trwzględnia dyspozycje ań, 2l7 ustawy z dńa 2'7 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych, wskazujących entlmeratywnie rodzaje pźychodów, z których możliwym
jest tlnansowanie defic},tu.

Według informacji zawartej w prognozię kwoty długu Gminy Dobrodzień sporządmnej na
lala 2ol5-202l przedstawionej wraz z projektem uchwał w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej, przewidywana kwota dlugu Gminy na dzień 3l gTudnia 2015r. wynie§ie
l0 264 296,63 zł.

Skład orzekając"v rł,skazuje, iż jak rłrynika z załącznika nI 1 (kolumny 9,7 oraz 9.7,l) do
plojektu uclrrvaly r,,, sprarvie rvieloletnicj prognozy finansowej na lata 2015-2022 przędłożonęj
WraZ ż plojektem budźetu, w loku 2015 Gnrina Dobrcdzień spełnia lelacje. o których mowa
9r Ńl. 243 oraz ań.21,ł c),t, ustawJ, o linansach publicznych,



ż

w świetle powyższego skład orzekający wydał opinię jak w seltencji,

Zgodnie z ań. 246 ust, 2 ustawy o finansach publicznych, uchwała niniejsza podlega
opublikowaniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2O0l r. o Óostępie
do informacji publicznej (DzU Nr ll2,poz. ll98, z późl. zm}

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachuŃowych, od niniejszej
opirrii służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

Prz€wodnicząca
skladu oackającego

,,l,, , ., i ,, ,
Magdalena P,WĘką


