REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W oPoLU
Uchwala nr 64412017
Składu Orzekającego Regionalnej lzby Obrachunkowej w Opolu
z dnia l5 grudnia 20l7 r.
\!,

sprąwie opinii

o

przedłożonym projekcie uchwaĘ budzetowej Gminy Dobrodzień na 2018 r.

Na podstawie alt. 13 pkt 3 i ań. 19 ust. 2 usta\ł} z dńa'1 pńdzierĄika |992 l.
o regionalnych izbach obrachuŃowych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 56I) w zw'lązk:u z arl. 238
ust- 1 pkt 2 usta\ł] z dnia 27 sierynia 2009 r. o finansach publicznych (ij.Dz.v. z20|7 r., poz2077), Sklad orzekający Regionalnej lzby obrachunkowej rł, Opolu W osobach:

l.

2,
3.

A]eksandra Bieniaszerłska - prze.ł,odnicząca
Grzegorz Czamocki
Jan Uksik

po§tanawia
poż}.tF!Ąie żaopiniować przedłozony pĄekt uchwały budżeto\łej Gminy Dobrodzień na 2018
rok-

uza§adnieni€
Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 238 ust. l pk1 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009
o finansach publicznych, Burmistrz Dobrodzienia przedłożyłRegionalnej Izbie
obrachukowej w opolu celem żaopiniowania projekt uchwały budżetowej Gminy na 2018 r.
wraz z uzasadnieniem i materialami informacyjnlmi.
stuktula szczegółowośćuchwały budzetowej uwzględnia postanowienia ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych.

r

i

Plan dochodów określony W projekcie uchwały budżetowej ogólem w wysokości
39 OO8 671, 49 zł zcodnie z dyspozycją art. 235 ustarł1 o finansach publicznych uwzględnia
rodzajowy podział dochodów na bieące §, w}sokości 38 29'l 438, 30 zl onz majątkowe
ł,kwocie 7l l 233. 19 zł.

Wydatki określone w projekcie uchwały budżetolł,ej w ku,ocie

ogółem

zł ujęto zgodnie ze szczegółowością wynikającą z dyspoąvcji art. 236 ww.
ustawy w podziale na wydatk bieżące w uysokości, 36 0I2 546, 87 zl oraz majątkowe
W wysokości 1l l58 373,25 zł.
4'7 1'10 920- 12

W projekcie uchwały budżetowej określono przychody w rłrysokości9 733 228,63 zl
kwocie 1 5'JD 980 z|.

i rozchody w

Planowany

w projekcie defic}t W Wysokości 8162248,63 zl zostanie

pokryt_v

prąychodami z t}tułu ked),tów i pożyczek.

Uchw!ł! sklddu ożekljącego Regionalnej lżbr ob cllunkow.iv opoluNr64.1/20l7żdnia I5 8rudnia20l7

r.

slłona 2/2

Stoso\\nie do ań, 2.ł2 ust, 1 usta§.! o finansach pub]jc7n\ch olgan sunowiąc},jednostki
Samorządrt ter\1olia]ncgo nic mozc uch\.\alić budżelu. !V klółm planorłane w,vdatki biezace sa

\\)ZsZe niż planolvane dochodt bieżace p()\\iększone o na.l\łJ7kę bud7eto§ą 7Iat ubiegł)ch
i lollre środki. o któryclr rrlo\\a \ a ,217 usl.2 pkló c)t. uslaw),
\\' odniesienirr do porryzszego Skład Orzekając1 st*ierdza. iź prżedsta\.lionc
1\ projekcie dochod} biczacc oraz rrldatkl biczące spch,tiaj.r relacjy., o klórej mowa ll \,,w, ań,
2.ł2 usta\.\l',
Stoso\\,iie do aI!. ]2] uslarrl o llnansach publicznlch rr projekcie ucirrvał_u'' budZctorvtj
okreś]ono obligatoĄjną:
rezerrłę clgillną ll rłlsokości60 000 z1.
LeżeN'e ce1o\\ą na Zarządzanie kr\Z}so\łe \ *],sokoŚci i03 000zł,

Sklad Orzekajac1 §skazr!.. j7 jak ul,nika 7. zał^cznlka m l do projektu uchrra11
\1 Spmwic r.ric1olctnlej proguoZ) linirnso\\q przedłożonego wraz z pro,jcktcn rrchrł,al},
budzelorrąj_ rv roku ]0l8 (irlina Dobrodzicń spełnia relacie. o k!ór\ch mo\\a \\ art. ].1] oraz
al1. ].+.+ c)1. ustarr],o finansach public7n]ch rLmożlirriające zgodne ze rł skazaną normą
lli:hrłllcn jc hlldzi:tll

\\'śnietle pouyższego Sklad Orzekajacl rrTdał opinie.jak \! senlencji,
Slosorrnie do posunowień Za\\a \ch\,\ ań, 238 usl, 3 usull} o finansach publicznvch.
opinie l{egionalncj lzb1, Obrachunkoll,cj o projekcjc rLchwał), budzeto§ei Bumistrz jest
obo\łiąZan} przedsta\lic Radzie przed uchrralcniem budźetu,

\a

podsta\\,ie irrl, 20 usl, 1 po\\ołanąj na \\slepie ustarv) o regionalnlch izbach
obrachun]ior.vlch. oc]niniejszej opinii sluzl odrvołanie do KolegiuIn 1zb) rr terminie 1..l dniod
dnia doręczenia uch\Ąał}-

Przervodnicząca
Skladu Orzekającego
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Uchwa]a Składu orzekaj ącego Regjonalnej l7by obrachunkowąi w ololu Nr 644/201 7 z
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