REGIONALNA

IZBA OBRACHUNKOW A
W OPOLU

Uchwala nr 523/2019
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
z dnia 27 listopada 2019 r.
w sprawie opinii o przedłożonymprojekcie uchwały budżetowej Gminy Dobrodzień na 2020 r.
Na podstawie art. 13 pkt 3 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2019 L, poz. 2137) w związku z art. 238
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 L o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 L, poz.
869), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w osobach:
1. Klaudia Stelmaszczyk- przewodnicząca
2. Grzegorz Czarnocki
3. Arkadiusz Talik
postanawia
pozytywnie zaopiniować przedłożony projekt uchwały budżetowej Gminy Dobrodzień na 2020
rok.
Uzasadnienie
Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 238 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 L o finansach publicznych, Burmistrz przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Opolu celem zaopiniowania projekt uchwały budżetowej Gminy Dobrodzień na 2020 rok
wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.'
Struktura i szczegółowość uchwały budżetowej uwzględnia postanowienia ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 L o finansach publicznych.
Plan dochodów określony w projekcie uchwały budżetowej ogółem w wysokości
52081 296,10 zł zgodnie z dyspozycją art. 235 ustawy o finansach publicznych uwzględnia
rodzajowy podział dochodów na bieżące w wysokości 45 984499,60 zł oraz majątkowe
w kwocie 6 096 796,50 zł.
Wydatki określone w projekcie uchwały budżetowej w kwocie ogółem
48969890,79 zł ujęto zgodnie ze szczegółowością wynikającą z dyspozycji art. 236 ww.
ustawy w podziale na wydatki bieżące w wysokości 44394491,68 zł oraz majątkowe w
wysokości 4575 399,11 zł.
Planowana w projekcie nadwyżka w wysokości 3 111 405,31 zł przeznaczona jest na
spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.
W projekcie uchwały budżetowej określono przychody w wysokości 1 428 574,69 zł
oraz rozchody w kwocie 4 539 980 zł.
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Stosownie do art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są
wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych
i wolne środki, o których mowa wart. 217 ust. 2 pkt 6 cyt. ustawy.
W odniesieniu do powyższego Skład Orzekający stwierdza, iż przedstawione w
projekcie dochody bieżące oraz wydatki bieżące spełniają relację, o której mowa w ww. art.
242 ustawy.
Stosownie do art. 222 ustawy o finansach publicznych w projekcie uchwały budżetowej
określono obligatoryjną:
- rezerwę ogólną w wysokości 100 000 zł,
rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 140 000 zł.
Skład Orzekający wskazuje, iż jak wynika z załącznika m 1 do projektu uchwały
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2031 przedłożonego wraz
z projektem uchwały budżetowej, w roku 2020 Gmina Dobrodzień spełnia relacje, o których
mowa wart. 243 oraz art. 244 cyt. ustawy o finansach publicznych umożliwiające zgodne ze
wskazaną normą uchwalenie budżetu.
Stosownie do postanowień zawartych wart. 238 ust. 3 ustawy o finansach publicznych,
opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej Burmistrz jest
obowiązany przedstawić Radzie przed uchwaleniem budżetu.
Na podstawie art. 20 ust. 1 powołanej na wstępie ustawy o regionalnych izbach
obrachunkowych, od niniejszej opinii służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od
dnia doręczenia uchwały.
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