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Uchwała nr 18/2015
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

z dnia 28 stycznia 20l5 r.

w sprawie oPi ii o prąwidłowości planowanej hłoty długu Gminy Dobrodzień

Na podstawie art, 13 pkt 10 i art, l9 ust. 2 ustawy ż dnia7 paździemika 1992 r. o regionalnych
izbach obrachuŃowy ch (DzU z2012 r., poz. I1I3 z póżn. zm.) w z$,iązku z ań, 230 ust. 4 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fiDansacb publicznych (DzU z 2013, poz. 885 z późn. zrn. ),
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w osobach:

l. Klaudia Slelmaszczyk - przerłodnicząca
2. AleksaldraBięniaszewska
3. MagdalenaPrzybylska

po§tanawia

poz},t},\łnie zaopiniować planowaną kwotę długu Gminy Dobrodzień

Uza§adBicBie
Do Regionalnej lzby Obrachunkowej w Opolu doĘczono uchwĄ Rady Miejskiej w

Dobrodzieniu z dnia 30.12.2014 r. t lIU2ODol4 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej oraz nr llVl9l20l4 w spnwie uchwalęnia budżetu gminy na 2015 rok, Pismem z dnia
2ó.01.20l5 r. Burmistz złożył wjaśnięnia w sprawie kwoty długu,

Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zawiera prognozę kwoty długu na lata
2015-2021, która na podstawie alt. 230 ust, 4 u§tawy o finansach publicznych podlega
zaopiniowaniu przeż regionalną izbę obraclrunkową,

Skład Orekający ustalił co następuje,
1. Plognozowana na koniec 2015 r. wielkość długu w kwocie 11 l89392,63 zł, wynika z danych

dotyczących przewid}.wanego zad|!żenia na koniec 2014 r. oraz planowanych wielkości
przychodów i rozchodów z t).tułu ked),tów, pożyczek ujętych w uchwalę budżętowęj na

2015 r.

2. Z przedlożnnej uchwały ff ||W0l20l4 Rał Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 3O.],2.2014 r.

\ł sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (załączrik nr 1, kolumny 9.7 i 9.7,1)
wynika, iż w latach 2015-2022, Gmina Dobrodzień spełnia relacje, o których mowa w afl. 243
oraz art. 244 lslawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicanych.

Zgodnie z art. 246 nst. 2 i 3 w zvł. z erl. 230 ust. 4 ustawy o fi nansach publicznych, uchwala
niniejsza podlega opublikowaniu na zasadach okęślonych w ustawię z dnia 6 wrzęśnia 200l r.

o dostępie do informacji publicznej (DzU z 2014 r., poz.782, z późn. zm).
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Na podstawie ań. 20 ust, 1 ustawy o regionalnych izbach obrachuŃowych, od niniejszej
uchwĄ składu orzekającego słuł odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby obrachuŃowej
w Opolu w teminie 14 dni od dnia doręczenia uchwĄ.


