
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W oPoLU

Uchwała nt 7lż/ż015
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

z dnia |2 stycznia 2016 r.

w spfąwie opinii o możliwości sjinansowania dejicltu olłeślonego w uchwąle budżelov,ei
G iny Dobrodzień na 2016 f.

Na podstawie art, 13 pkt 10 i art. l9 ust. 2 ustawy z dnia7 pażĄziemika 1992 r. o regionalnych
izbach obrachuŃowych (DzU z 2072 t. poz. lll3 z Ńżn. zn.) W związku z an. 246 ust. l i 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 20091. o finansach publicznych (DzU z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),
Skład Orzekający Regionalnej Izby Oblachunkowej w Opolu w osobach:

l. Alęksand(a Bięniaszęlvska - przęwodnicząca
2. Magdalena PEybylska
3. Klaudia stelmaszczyk

pośtan9wia

poz}tl\nie zaopiniować możli\\ość sfinalrsowania defic},tu okeślonego w uchwale budżetowej
Gminy Dobrodzień na 20l6 rok,

uzasadnienie

Do Regionalnej lzby obrachunkowej w opolu przedłożono uchwałę nr xvl02l20l5 Rady
Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22.Iż,20l5 r. w sprawie uchwalenia budzetu Gminy
Dobrodzień na rok 2016.
W uchwalę budżętowej zaplanowano;

- dochody ogółem w Wysokości 30 7l8 5 15,75 zł,

- przychody budżętu w wysokości 2 730 462,08 zł,

- wydatki ogółem w wysokości 31 533 706,21 zł,
- Iozchody budżetu w wysokości 1915 271,62 zl.

Planowany deficy w wysokości 815190,46 zł zostar'ie wg uchwały budżetowej pokr}ty
przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 48 375 zI otaz z zĄaiąEnięllch
kredytów i pozyczek w kwocie 766 8l5,46 zł.

Określenie żódeł finansowania deficltu uwzględnia dyspozycje art. 217 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 l, o finansach publicznych, wskazujących enumeratywnie rodzaje przychodów,
z których możliwym jest finansowanie defic},tu.

Skład orzekający podkeśla, że zaciągnięcig zobowiąZań długoterminolłych na sfinansowanie
planowanego na 2016 rok deficl.tu będzie miało wpł}nv na s},tuację finansową gminy w latach
prżyszłych, w zwiąZku z powższyrn możiiwość sfinansowania planowanego deficytu
przychodami z zaciągniętych zobowiązań należy rozpatrywaó w kontękście wieloletnięj prognozy
linansowej.
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Skład orzekający rvskazuje. iż jak u}nika z załącznika nr 1 (kolunny 9.7 i 9,7,1) clo trch*,ałv
rv sprarvie rł,ieloletnicj prognozl,finansolvej na lata 2016-202,1. rv roku 20l6 Gnlirrr Dobroctziell
spełnia rclacje. o który,ch mo\\,a \ł,art. 2'+3 oraz aI1, ].1.1 c\t, ustawy o finansach prrblicznyclr,

\\i śrvietle porłl,zszego Skład Olżekając), § _1dal opinie jak rv sentencji,

Z8odnic 7 all, 246 usta$y o finansach publioznyclr, rrchr\'ala ninieisza podlege opubliko*,aniu
na zasadach okleślonl,ch rv uslawie z dnla 6 lvrześnia 200l r. o dostcpie do informac.ji publiczncj
(DZt-l7 20l5 r.. po7,2058),

Na podstaBic a . 20 ust, ] us|aw} o reglonalnlch izbaclr obrachunkorvyoh, od niniejszei
opinii słuzy odrvołanie do Kolegium Izby lv terminie 1,ł dni od clnia doręczenia uchlvaly,

Przervodnicząca
składu orzekłjącego
?łr.",,,,"*n

) lłkgnJru Btnil::cll łkrt


