REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA

w oPoLU

Uchwała nr 615lż017
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
z dnia 15 grudnia 20l7 r.
,rN

sprawie opinii o pźedłożonymprojekcie uchwąŁ}, o )łielolet,liej prołozie frnansowej

Gminy Dobrodzień

Na podstawie art. 13 pkt 12 1 al!. 19 ust. 2 ustawy z dńa 1 pńdziemlka 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tj, Dz.U. z2016l.poż. 561) w zwiqzku z afi, 230 ust.
2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych (tj, Dz.U, z201'] l.,poz.2077)^
Skład Orzekający Regionalnej lzby Obrachunko\łej w Opolu w osobach:

I.

2.
3.

Crzegorz Czamocki - przewodniczący
Aleksandra Bieniaszewska
Jan

Uksik

po§tanawia
poz},tFvnie zaopiniować prżedłożonyplojekt uchwały
finarrsowej Gminy Dobrodzień n a lata 2018-2029.

w

sprawie wieloletniej prognozy

Uz.sadni€nie
Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z alt. 230 ust, 2 pkt 1 oraz ust, 9 usta\ły z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Burmistrz Dobrodzienia przedłożyłRegionalnej
Izbie Obrachunkowej w Opolu celem zaopiniowania projelr1 uchwały w sprawie wieloletniej
prognoąv firransowej Gminy Dobrodzień na lata 2018 2029 \\taz z wkazem przedsięu,zięć
oraz prognozą kwoty długu,
Projekt uchwały o wieloletniej prognozie finansowej sporządzono w szczegółowości
okeślonej w aft.226 .ust. 1 usta\ły z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych.
W załączrriku do w,ieloletniej prognozy finansowej wskazano przedsięwzięcia, którejednostka
będzie realizować, Struktura załącznika spełnia wymogi okeślone art, 226 ust. 3 ustawy
o fi nansach publicznych,
W wieloletniej prognozie Iinansowej na rok 2018 określono dochody w kłocie
39 008 671, 49 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 38 297 438,30 zł oraz dochody
majątkowe W kwocię 711 233, 19 zł. Wydatki w kwocie ogółem 4'] I70 920, 12 zł ujęto
z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 36 0l2 546, 87 zł oraż maiątkowych
w uasokości 1 l l5 8 373. 25 zl, Uwzględniając wskazane w uchrł,ale dane jednostka na 20l 8
rok zapianowała defic}t budżętowy w kwocie 816ż248, 63 ż, Na rok 2018 okręślono
przychody w kwocie 9'733 228,63 zł i rozchody W kwocie l 570 980 żł.
odnosząc się do powyższego nAleży zAlwłżyć,iź dane zawartę w projekcie wieloletniej
prognozy finansowej na rok 2018 zgodne są z dan}mi zawartymi w projekcie uchwały
budżetowej w zakesie wskazanym !v art. 229 c},t, ustawy o finansach publicznych.
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z rłieloictnią plognoża finanso*ą przcdłoźono ploglloze

k\\ot,!- długu na lata

przedlożonego ptojcktu uchrvalv lr sprarr ie uch\\.alenia rlielolctni.j plugnuz1
tinansorvej rr_r nika. iż }\ ]ildch 2018,2029, Gmina l)obrodzieli spełnia relacje. o klór]ch mo\ła
\\ ań, 2-+3 oraz art, 2.ł,łusla\J ż dnia 27 sierpnir 2009 l, o flnansach pubLicznl,ch-

Z

\\' świet]c pol\l.żsZepo Skłrd orzekajac} r\,1dał opinięjak \\ senlencji.

Zgodnle z an. 2,16 us!. 2 usla\\l o tjlrensach |ublic,,n}ch. Llch*ała njni!,]sza pod]esa
opublikolaniu na zasadaclr okeślonlch rł, usrarljc z drria ó rrrześnia 2001 f. o dostępie
do informacji publicznej (Dzt, z 2016. poz, 17ó-1),

Na podstawie ań, ]0 usi_ ] osla\\ v o regionalnl,ch izbach obrach unkorł 1 ch. od niniej szej
opinii s}rLz) od\\,o]anjc do Kolegium Izbl rł,terminie 1,ł dnj ,ld dnia dor,ęczenia uch$.al_v,
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