REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W OPOLU
Uchwała nr 741/2013
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
z dnia 22 stycznia 2014 r.
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy
Zdzieszowice na 2014 r.
Na podstawie art. 13 pkt 10 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych
izbach obrachunkowych (tekst jednolity - DzU z 2012 r., poz. 1113) w związku z art. 246 ust. 1 i
ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 855 ze
zm.), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w osobach:
1. Klaudia Stelmaszczyk - przewodnicząca
2. Aleksandra Bieniaszewska
3. Grzegorz Czarnocki

postanawia
pozytywnie zaopiniować możliwość sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej
Gminy Zdzieszowice na 2014 rok.
Uzasadnienie
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu przedstawiono uchwałę nr XLII/329/2013
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na
2014 r.
W uchwale budżetowej na 2014 rok zaplanowano:
- dochody ogółem w wysokości 41 453 890 zł,
- przychody budżetu w wysokości 2 748 800 zł,
- wydatki ogółem w wysokości 43 947 658 zł,
- rozchody budżetu w wysokości 255 032 zł.
Planowany w uchwale budżetowej Gminy Zdzieszowice na 2014 r. deficyt wynosi
2 493 768 zł. W uchwale budżetowej postanowiono, iż deficyt zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych oraz wolnych środków. Określenie źródeł
finansowania deficytu uwzględnia dyspozycje art. 217 ustawy o finansach publicznych,
wskazujące enumeratywnie rodzaje przychodów, z których możliwym jest finansowanie deficytu.
Jednocześnie w odniesieniu do planowanych źródeł pokrycia deficytu Skład Orzekający
wskazuje, w związku z przedstawioną uchwałą nr XLII/330/2013 Rady Miejskiej w
Zdzieszowicach z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2014-2017, iż w 2014 roku Gmina Zdzieszowice spełnia relacje, o których
mowa w art. 243 oraz art. 244 ustawy o finansach publicznych.

W świetle powyższego Skład Orzekający wydał opinię jak w sentencji.
Zgodnie z art. 246 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, uchwała niniejsza podlega
opublikowaniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej (DzU Nr 112, poz. 1198, z późn. zm).
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, od niniejszej
opinii służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

icząca Składu
ającego
Klaudie S.Stelmaszczyk

