REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA

w oPoLU

Uchwala nr 64512017

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
z dnia l5 grudnia 20l7 r.
\],spra\|ie opinii o możliwościsfinansol,ania clefcytu określonego w projekcie
budżelovej Gminy Dobrodzień na 20] 8 r,

uchwary!

i an.

19 ust. 2 usta\\y z dnia 7 pńdzlemika 1992 r. o
(tj.
regionalnych izbach obrachrukowych
DZU. z 20|6. poz. 56l ) $, zlviązku z art. 24ó ust. l
ustaw) z dnia 27 sierpnia 2009 r. o linansach publicznych (.j.Dz.U. z 2017 r. poz. ż0'77),
Skład orzekający Regionalnej Iżby obrachunkowej \ł,opolu lv osobach:

Na podsta$ie art, 13 pkt l0

l,

2,
3,

Jan Uksik - przewodniczący

Aleksandra Bieniaszewska
Grzegorz Czamocki

postanawia

poz)1),$nie zaopiniować możliwośćsfinalsowania defic}tu okeślonego w pĄekcie uchwały
budżetowej Gminy Dobrodzień na 2018 rok.

uzasadnienie
finansach publicznych,
obrachunkowej w opolu celem

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z an. 238 ust. l pkt

Burmistz Doblodzienia p.zedłożyłRegionaln€j lzbie
zaopiniowania projelt uchwĄ budżetowej cminy na 20l8

-

2 ustaw}, o

r.

W projekcie budżetu żaplanowano:
ysokości 39 008 ó71,49 zł,
dochody ogółem
przychody budżetu W §ry§okości 9 733 228, 63 zł,
!łTdatki ogółem \ł wysokości 47 !'70 920, |2 zł,
rozchody w wysokości 1 570 980 zł,

w

Planowany w proj ekcie defic}.t w wysokości 8 162 248, 63 zł zostanie wg proj ektu uchwały
pokr},ty przychodarni pochodżąc}łni z zaciągni.ęcia ked).tów i pozyczek, określenie źródeł

finansowania defic}tu uwzględnia dyspozycje art. 2l7 ustawy z dnia 27 sieĘnia
2009 r. o finansach publicmych, wskazujących enumerat}ĄĄ,rrie Todzaje przychodów, z których
możliwe jest firtansowanie defi c}tu.

Skład Orzekający wskazuje, iz jak wynika z załącznika nr l do pĄektu uchwĄ w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej na lala 2018-2029 plzedłożonej rłtaz z pĄektem budżetu,
w roku 2018 Gmina Doblodżień spełnia reIacje, o których mowa w a!t.243 oąz adi.244 cy1.
ustawy o finansach publiczlych.

W świetle powyższego Skład Orzekający wydał opinięjak w sęntęncji.

Uchwa]a Skladu orzekająceBo Regiona]nej ]zby obrachunkowej !v opolu Nr ó45/2017 2 dnia ]5 gludnia 20]7 r.

slfona 2/2

zEodnię z ań. 246 ,Jsl, 2 ustawy o finansach publicznych, uchwała niniejszą podlega
opublikowaniu na zasadach określonych w usta\łie z dnia 6 §rześnia 2001 r, o dostępie
do informacji publicznej (DzU z2016,poz. 1764).
Na podstawie art, 20 ust. l usta\ły o regionalnych izbach ob.achunkow_vcĘ od niniejszej
opinii słuzy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały,

prz€wodniczacv

SHaau Ordkaiicego

/P-

JŁh Ukslk

l

Uchwała sk|adu orżekającego Regionalnej lzby obrachunkowej N opo]U Nl ó45/20 l 7 z dnia 15 gudnia 20l 7 l,

