REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W oPoLU
Uchwala nr 50/2015
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
z dnia 28 stycznia 2015 r.
w

opinii o lhożliwościsrtrlansowdnia defrc),tu określonego w uchwale budżetowej

'prą,Wie
Gminy
Dobrodzień ną 2015 r.

Na pod§tawie ań, l3 pL1 10 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia7 pńdziemika 1992 r. o regionalnych
izbach obrachuŃorłych (DzU z 20Iż r. poz. 1Il3 z późt\ zttt.) w związktl z art, 246 ust, 1 i 3
ustawy z dnia 27 sięIplia2009 t. o finansach publicznych (DzU z2013 t., poz. 885 z p6źm, zm.),
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w osobach:
], Magda]ena Przybylska -przeuodnicząca
2, Aleksandra Bięnia§zęwska
3, Klaudia Stelmaszczyk

postanawia
poąlrł,nie zaopiniować możliwość§finan§owania
Gminy Dobrodzień na 2015 rok,

dęfic},tu określonego w uchwalę budżetowej

uzasadnieni,e
Do Regionalnej Izby ObrachuŃowej w Opolu przedłożono uchwałę nr lII/19/2014 Rady
Miejskiej w Dobrodzieniu z dńa 30.72.2014 r. w sprawie uchwa]ęnia budżętu Gminy
Dobrodzień na rok 2015,
W uchwale budzetowej na 2015 rok zaplanowano:
dochody ogółem w wysokości 29 941 738zł,
przychody budż€tu w wsokości4 242 |67,70 zł,
wydatki ogółem W wysokości 31 940'183,60 zł,
rozchody budżetu w wysokości 2 243 I22,I0 ń.

*

Planowany deficl,t w wysokości1 999 045,60 zł zostanie wg uchwĄ budżetowej pokyty
przychodami pochodzącymi z wolnych śIodków w kwocie 500 000 zł ońz z żaciągńęych
kreĄtów i pozyczek w kwocie 1 499 045,60 zł.
określenie źródełfinansowania deficltu uwzględnia dyspozycje art,217 ustawy z dnia
27 sielpnia 2009 r. o finansach publicznych, wskazujących enumęrat}nuię rodzaję prżychodów,
z których możliw}łn je§t finansowanię defic}tu.
Skład Orzekający wskazuje, iż jŃ wylika z zńączllka w I (kolumny 9,7 i 9,7.1) do uchwĄ
w sprańe wielolętniej prognozy finansowej na Iata 2015-2022, w toku 2015 Gmina Dobrodzięń
§pęłnia lęlacje, o których mowa w ań. 243 o@z ań.244 c\Ą. nśtawo finan§ach publicznych.

W świetlepowyższego Sklad orzekający wydał opinię jak w sentencji.
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Zgodnie z art.246 nslawy o finansach publicznych, uchwała niniejsza podlega opublikowaniu
na zasadach określonychw ustawie z dnia 6 września2001 L o dostępie do informacji publicznej
(DzU z 2074 t., poz. 782, z późn zm.).

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachuŃowych, od niniejszej
opinii służyodwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

Przewodnicząca

