
REGIOI{ALNA TZBA OBRACHUNKOWA
W OPOLU

Uchwała nr 44t201,5
Składu Orzekajqcego Regionalnej Izby obtachunkowej w opolu

z dnia 6 lutego f0I5 r.

w sprawie opinii o prawidtowości planowanej kwoty długu Gminy Dobrzeń Wielki

Na podstawie art. 13 pkt 10 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 puździemika 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 7tl3 ze zm.) oraz art. 230
ust. 4 ustawy z dniafT sierp,nta2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U . z2OI3 r. foz. 885,
ze zm.), Skład orzekający Regionalnej Izby obrachunkowej w opolu w osobach:

Magdalena Przybylska _ przewodnicząca
Grzegorz Czarnocki
Klaudia Stelmaszczvk

pos tanawia

pozytywnie zaopiniowaó planowanę kwotę dtugu Gminy Dobrzeń Wielki

Uzasadn ien ie

Do RegionaInej lzby obrachunkowej w opolu wpłynęła uchwała nr IIIl19l2014 Rady
Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 grudnia 2074 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej
prognozy finansowej dla Gminy Dobrzeń Wielki oraz uchwata nt III1I7120I4 z dnta 30
grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budzetu gminy Dobrzeń Wielki na 2015 rok.

Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zawiera prognozę kwoty długu na' 
|ata 20I5-202f, która na podstawie art, 230 ust. 4 ustawy o finansach publicznych podlega
zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową'

Skład orzekający ustalił co następuje.
W uchwale budżetowej na 2015 rok zaplanowano:

dochody ogółem w wysokości 67 220 490 zł,
wydatki ogółem w wysokości 67 220 490 zł,
przychody budżetu w wysokości 2 000 000 zł
rozchody budzetu w wysokości 2 000 OOO zł.

Prognozowana na koniec 2015 r. wielkośó dfugu w kwocię 14 000000 zł wynika z
danych dotyczących zadłużetia na koniec f0I4 r. oraz kwot przeznaczonych na spłatę
zobowiązah w uchwale budzetowei na 2015 r.



Skład orzekający stwierdza na podstawie ptzedłoŻonych dokumentów, Że w |atachz}Is-
2022 Gmina Dobrzeń Wielki spełnia relacje, o których mowa w art. 243 oraz art.244 ustawy
o finansach priblicznych.

W świetle powyższego Skład orzekający wydał opinię jak w sentencji'

Zgodrue z art.246ust. 2 w zrl. z art.Z3Oust. 4 ustawy o finansach publicznych, uchwała
niniejsza podlega opublikowaniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z2014 r. poz.782 ze zn.).

Na podstawi ę art. 20 ust. 1 ustawy o regionalny ch izbach obrachunkowych, od niniejszej
uchwały Składu orzekającego stuży odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby
obrachunkowej w opolu wterminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.
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