
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W oPoLU

Uchwała nr 57112014
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

z dnia l0 grudnia 20l4 r,

|, .lprail,ic clpillii o przedlozonlrn prąickcie ucht,al_v o \lielolctniei proEnozie .findnsol|cj
Cmin),DobrOdziŁń

Na podstawie ań. 13 pkt 12 i afi. 19 ust, 2 ustawy z dnia 7 pńdziernika 1992 r.
o regionalnych izbach obrachuŃowych (DzU z 20Iż t. poz. I7l3 z późtl. zm.) w związkr! z ?łl,
230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o irnansach publicznych (DzU z 2013 r., poż. 885 z
późn, zm.), skład orzekający Regionalnej Izby obrachuŃowej w opolu w osobach:

], KIaudia Stelmaszczlk - przerłodnicząca
2. AleksandlaBieniaszewska
3. MagdalenaPrzybylska

pośtanawia

poz}t}ałnie zaopiniowaó przędłożony projekt uchwały o wieloletniej prognozie flnansowej
Gminy Dobrodzięń n a Iata 2075-2022.

uzasadnienie

Zgodnie z obowiązkiem wyrikającyn z ań. 230 ust. 2 pkt l i ust, 9l]stĄW z dnia 27
sierpnia 2009 l, o finarrsach publicanych, Bumistrz Dobrodzienia pżedlożył Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Opolu celem zaopiniowania plojekt uchwały o wieloletniej prognozię
finansowej Gminy Dobrodzień na lata 2015 - ż022 wtt z wykazell;' przedsięwzięć oraz
prognozą kwoty długu.

Projekt uchwĄ o wieloletniej prognozie finansowej sporządżono w szczegółowości
okeśIonej w afi. 226 \st. 1 i 2 ustawy z dnIa 27 sierpńa 2009 r. o finansach publicznych,
W załączńkl do wieloletniej plognozy finansowej wskazano przedsięwzięcia, które jednostka
będzie realizować w najblizszych latach, StrŃtwa żńąlznika z przedsięwzięciami spełnia
W]Ąnogi art, 226 u§t. 3 ustawy o finansach publicznych,

W więlolętniej prognozie finansowej na rok 2015 obeślono dochody w kwocie ogółem
29 94l '738 zł, w t}Tn dochody bieżące w wysokości 2'I 834 25'7 zł oraz dochody majątkowe w
kwocie 2107 48l zł, Wydatki w kwocie ogółem 30368687,60 zł ujęto z wyodrębnieniem
wydatków bieżących w wysokości 25 504876,3I zł oraz majątkowych w wysokości
4 863 811,29 zł. Uwzględniając w§kazanę w uchwale dale jednostka na 2015 rok zaplanowała
deflc)ł budżetowy w kwo cie 4ż6 949 ,60 ń.

W wielolętnięj prognozie na rok 2015 okeślono przychody w kwocię 2 81'1 01]','70 zł
oraz rozchody w kwocie2 390 I22,I0 zł.

odnosząc się do powyższego nalęży zal.'wdżyć, iż dane zawafie w projekcie wieloletniej
prognozy finansowej na rok 2015 zgodne są z danymi zawaĄmi w projekcie uchwĄ
budźetowej w zakresię Wskazanym w ań, 229 c)t, ustawy o finaJlsach publicznych.
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wraż z wieloletnią prognozą frnansową prżedłożono prognożę kwoty dhjgu na lata
2015-2021 -

Z pżedloż§nęgo projektu uchwały W §prawię uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej (załącznik rn l, kolurnny 9-'l i 9.7.1) wynika, iż w latach 2015-2022, Gmina
Dobrodzień spełnia relacje, o których mowa w uL 243 oraz art. 244 u§tawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych,

W świetlę powyższego skład orzekający lvydał opinię jak w sentencji.

Z1odnie z arl.246 !st.2 usta\ły o finansach publicznych, uchwała niniejsza podlega
opublikowaniu n& zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 200l r. o dostępie
do infomacj i publicznej (DzU Nr l |2, poz. 1198, z póżn. zm,),

Na podstawie aft, 20 u§t. 1 powołanej na wstępie ustawy o regionalnych izbach
obrachunkowych, od niniejszej opinii słuą odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od
dnia doręczenia uchwab.


