
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W OPOLU

Uchwała nt 6012011
z dnia 8 lutego 20lI r. Składu orzekającego

. . 
Regionalnej lzby Obrachunkowej w Opolu

w Sprawrc opmii o mozliwość sfinansowania deficytu określone4o w uchwale budzetowej
na 20] ] rok Gminy Dobrzeń Wielki

Napodstawie art. 13 pkt 10 i art. 19 ust.2 ustawy zdnia7 puŻ&ziernika1992 r. o regionalnych

izbachobrachunkovvych (Dz.U. z\OOh. nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz art.246 ust. 1 ustawy z dnia

27 sierpnta 2OO9 t. o finansach publicznych (DzU nr I5J , poz. 1240 ze zm.) Skład orzekający

Regionalnej lzby Obrachunkowej w Opolu w osobach: u

Grzegorz Czarnocki _ przewodniczący,
Wojciech orłowski'
Arkadiusz Talik,

op i n i u j e  pozy tYwn ie

mozliwośó sfinansowania deficytu określonego w uchwale budzetowej na 2011 rok Gminy

Dobrzen Wielki.

Uzasadn ien ie

Uchwałą nr III/13/10 z dnia f9 grudtia 20IO r. w sprawie uchwalenia budzetu Gminy

naZOIl r., Rada Gminy w Dobrzeniu Wielkim uchwaliła:
- dochody ogółem w wysokości 53.758.044 zł,
- przychody budzetu w wysokości 10.000.000 zł',
- wydatki ogółem w wysokości 62.836.679 zł',
- rozchody budzetu w wysokości 92l,365 zł.

Zgodnie z treściąprzepisu $ 3 uchwały, deficyt budzetu w wysokości 9.078.635 zł. zostanie po-

|<r1,1y przychodami z emisji obligacji. Wskazane żródł.o finansowania deficy.tu zgodne jest

, p,,"pi""^ art' fI] ust. 2 ustawy o finansach publicznych, określającym tytuĘ przychodów,

którymi deficy.t moie byó sfinansowany.
Wzwiązku ztreściąart. 121 ust.7ustawy zdniaT7 sierpnia}}}9r' Przepisywprowadzające

ustawę o finansach publicznych (DzU nt I57,poz.If4I ze zm.),w f0I1 roku obowiązują zasady

określone w art. 169 i art.170 ustawy z dnia30 czerwca2005 r' o finansach publicznych.

Zaplanowana w budzecie więlkośó spłat rat kredytów i poiyczekwraz z odsetkami stanowiÓ

będzie I,7I yo planowanych dochodów budzetowych, a zatem spełniony będzie v\rymóg pIawny'

zawaĘ w art. 169 ust. 1 ustawy, ograniczający mozliwość wielkoŚci spłaty w danym roku budze-

towym rat kredyów i pożyczek otaz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych

p,,ó, gminę poręczeń wraz Z naleznymi w danym roku odsetkami od tych kredytów i pozyczek

do wysokoŚci 15 oń planowanych na dany rok budzetowy dochodów gminy.

W wyniku, rca|tzacji więlkości przychodów i rozchodów z tytułu kredytów' poŻyczek

oraz obligacji, Gmina osiągnie na koniec 2011 roku dług w wysokości 2I.334'000 zł. Kwota dłu-

gu w stosuŃu do planowanych dochodów budzetowych stanowić będzie 39,69 oń i nie przekro-

czy limitu zadłuŻenia okreŚlonego w art. 170 ust. 1 ustawy.



f

Niezaleinie od powyż szego, Skład orzekający zwTacauwagę na konieczność korekty zapisu

$ 11 uchwały, upowazniu.1ą""go Wójta do zuciryania kredytów i poŻyczek oraz emisji papierów

war1ościowych nu sfi1.,a,,sówanie planowanego deficytu' w związku z treścią $ 3 i $ 4 pkt 1

uchwały Rady.
WświetlepovyŻszego,Składorzekającywydałopinięjakwsentencji.

Uchwała niniejsza podlega opublikowaniu w terminie i trybie przeulidzianym w treści

art' 246ust' 2, w związku zust. 3, ustawy z dn\a27 s\erprltafOO9 r' o finansach publicznych.

Na podstawie art. 20 ust. r ,rrtu*y'o regionalnyci,izbach obrachunkowych, od niniejszej

opinii słuzy odwołanie do Kolegium 1zby w teńinie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.


