
REGIONALNA TZBA OBRACHUNKOWA
W OPOLU

Uchwała nr 73012013
Składu Orzekaj4cego Regionalnej lzby Obtachunkowej w opolu

z dnta24 stycznia}ll{ r.

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu olcreślonego w uchwale budżetowej
Gminy Dobrzeń Wielki na 20]4 r.

Na podstawi e art. 13 pkt 1 0 i art. 1 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 puździemika 1992 r. o regionalnych
izbach obrachunko!\Tch (DzU z2012r.poz.1113) w związkuzart.246 ust. 1 i 3 ustawy zdnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), Skład
orzekający Regionalnej Izby obrachunkowej w opolu w osobach:

1. Klaudia Stelmaszczyk - przewodn|czqca
2. Aleksandra Bieniaszewska
3. Grzesorz Czarnocki

pos tanaw ia

pozyĘwnie zaopiniowaó mozliwość sfinansowania deficy|u określonego w uchwale budzetowej
Gminy Dobrzeń Wielki na20l4rok.

Uz t sadn i en i e

W dniu 27.12.2013 r. do Regionalnej Izby obrachunkowej w opolu przedł.oŻono uchwałę
nr XXXV/333120I3 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z drua 19.12.2013 r. w sprawie uchwalenia
budzetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2014.
W uchwale budzetowej na20l4 rok zaplanowano:

dochody ogółem w wysokości 68 587 77J zł,
przychody budzetu w wysokości 2 205 I53 zł,
wydatki ogółem w wysokości 68 792 930 zł,
rozchody budzetu w wysokości 2 000 000 zł.

Planowany deficyt w wysokości 205 153 zł. zostanie wg uchwały budzetowej pokry|y
w całości przychodami pochodz4cymi z wolnych środków, o których mowa w art. 2I7 ust.2 pkt 6
ustawy o finansach publicznych.

określenie źródeł. finansowania deficytu uwzględnia dyspozycje art. 2I7 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wskazujące ęnumeratywnie rodzaje przychodów,
z ldorych możliwe j est finansowanie deficytu.

Skład orzekajqcy wskazuje, ii jak wynika z zał4cznika nr 1 do uchwaĘ nr )o(XV/335l20I3
z dnta 19.I2.f013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej nalata2014-2022, w roku 2014
Gmina Dobrzęń Wielki spełnia relacje, o których mowa w art. 243 oraz art. 244 cyt. ustawy o
finansach publicznych.

W świetle powyzszego Skład orzekający wydał opinię jak w sentencji'
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Zgodrne z art.246 ustawy o finansach publicznych, uchwała niniejsza podlega opublikowaniu
na zasadach okreŚlonych w ustawię z dtia 6 września 200I t. o dostępie do informacji publicznej
(DzU Nr 112, poz.||98,zpóźn.zm).

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

P odniczaca
Składu jącego

zyk


