
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W oPoLU

Uchwała nr 569l20t4
Składu Orzekającego Regionalnej lzby Obrachunkowej w Opolu

z dnia 10 grudnia 2014 r.

|| spr@|ie opinii o plzedłożonym projekcie uchwały bud:etowej Gminy Dobrodzień na 2015 t.

Na pod§tąwię ań. 13 pkt 3 i alt, 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 paździemika 1992 t.
o regionalnych izbach obrachuŃowych (DzU z20I2 r., poz. lI13 z późn. zm.) w związklJ z art.
238 ust. 1 pkt 2 ustawy z dńa 27 sięrpniaż]og r. o finansach publiczrtych (DzU z2013 r., poz.
885 z późn. zm.), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachur*owej w Opolu w osobach:

1. Magdalena Przybylska - przewodnicząca
2. Aleksandra BieDiaszelvska
3. Klaudia stelmaszczyk

postanawia

pozrlywnie zaopiniować pźędłożony projekt uchwały budżeto\łej Gminy Dobrodzień
ną 2015 rok.

uza§adnienie

Zgodnie z obowiązki"- *}nitują"jrn z aft, 238 usl, 1 pkt 2 ustawy z dńa 27 sierprlta
2009 r. o finansach publicznych, Burmistrz Dobrodzienia prżedłożył Ręgionalnęj Izbie
ObĘchu!łowęj w Opolu celem zaopiniowania projekt uchwĄ budźetow€j Gminy Dobrodzień
na 2015 t. .u'łaz z nzasadnieniem i matęriałami informacyjnlłni.
StrŃtura i §zczęgółowość uchwĄ budżętowej uwzględnia postanowienia ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych.

Plan dochodów okeślony w projękcię uchwały budżetolvęj ogółęm w \łysokości
ż9941 738 zł zgodnie z dyspozycją art. 235 ustawy o finansach publicznych uwzględnia
rodzajowy podział dochodów na bieżące w wysokości 2'7 834 257 zł oraz majątkowe w kwocie
2 l07 48l zł.

Wydatki określone w projekcie uchwały budżętowej w kwocie ogółem 30 368 687,60 żł
ujęto zgodnie ze szczegółowością Wynikającą z dyspozycji ań. 236 ww. ustawy w podzialę na
wydatki bieżące w wysokości 25 504 876,31 zł oraz majątkowe w wysokości 4 863 8l 1,29 zł.

W projekcie uchwĄ budźetowej okeślono przychody w wysokości 2 817 071,70 zł oraz
rozchody w kwocie 2 39o 122,),0 zł.

Planowany w projekcie deficl w \łysokoścj, 426 949,60 zl zostanie pokr}ty ż
zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Stosownie do alt,242 nst. 1 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki
samorządu tęrytorialnęgo nię możę uchwalić budżętu, W któI}łn planowanę wydatki biężącę §ą
wyższe niż planowane dochody biezące powiększone o nadwyż&ę budźetową z lat ubiegłych
i wolne środki, o których mowa w art. 2l7 ust, 2 pkt 6 c},t, ustawy,
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W odniesieniu do powyższego skład orzekający st\łierdza, iż przedstawione w projekcie
dochody bieĘce oraz łydatki bieące spełniają relację, o której mowa w w/w aft. 242 ustawJ.

Stosownie do ań.222 ustaw o finansach publicznych w projekcie uchwały budźetowej
okeślono obligatoryjną:

- rezelwę ogólną \ł wysokości 55 000 zł,

- rezernłę nazatządzanie k_ryzyśowe w \ły§okości 65 000 zł.

Skład orzekający wskazuje, iz jak wynika z za|ączllka nr l (kolumna 9,7 i 9.7.1) do
projektu uchwały w sprawie wieloJetniej prognozy finansowei na lata 2015-2022 przedłożonej
wraz z projektem ucl]wały budżetowej, w roku 2015 Grr-rina Doblodżień spełnia relacje, o których
mowa w art. 243 oraz afi,244 cy. ustawy o finansach publicznych umożliwiające zgodne ze
wskażaną normą uchwalenie budżetu.

W świetle powyższego Skład orzekający wydał opinięjak w sentencji.

Stosownie do postanowień żawańych w art. 238 ust. 3 ustawy o finan§ach publicznych,
opinię Regionalnej Izby ObrachuŃowej o projekcie uchwały budzetowej Burmistz jest

obowiązany przedstawić Radzie przed uchwaleniem budżetu,
Na podstawie an. 20 ust. l powołanej na wstępie ustawy o regionalnych izbach

obrachuŃowych, od niniejszej opinii służy odwołanie do Kolegium lzby rv terminie 14 dni od
dnia doręczenia uchwĄ,

Przewodnicząca

u"ia.ilń. \,:,\i,*"


