REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W OPOLU
Uchwala nr 645/2014
Skladu Orzekaj^cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
z dnia 15 stycznia 2015 r.
\v sprawie opinii o mozliwosci sfinansowania deflcytu okreslonego w uchwale budzetowej Gminy
Popielow na 2015 r.
Na podstawie art. 13 pkt 10 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 r. o regionalnych
izbach obrachunkowych (tekst jednolity - DzU z 2012 r., poz. 1113 ze zm.) w zwiazku z art. 246
ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fmansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 855
ze zm.), Sklad Orzekaj^cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w osobach:
1. Magdalena Przybylska - przewodnicz^ca
2. Aleksandra Bieniaszewska
3. Klaudia Stelmaszczyk
postanawia
pozytywnie zaopiniowac mozliwosc sfinansowania deficytu okreslonego w uchwale budzetowej
Gminy Popielow na 2015 rok.
Uzasadnienie
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu przedstawiono uchwale^ Nr III/8/2014 Rady
Gminy Popielow z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Popielow na
2015 r.
W uchwale budzetowej na 2015 rok zaplanowano:
- dochody ogolem w wysokosci 22 884 651,00 zl,
- przychody budzetu w wysokosci 1 657 844,00 zl,
- wydatki ogolem w wysokosci 23 143 368,00 zl,
- rozchody budzetu w wysokosci 1 399 127,00 zl.
Planowany w uchwale budzetowej Gminy Popielow na 2015 r. deficyt wynosi 258 717,00
zl. W uchwale budzetowej postanowiono, iz deficyt zostanie pokryty przychodami pochodz^cymi
z pozyczki. Okreslenie zrodla finansowania deficytu uwzgl^dnia dyspozycje art. 217 ustawy o
finansach publicznych, wskazujqce enumeratywnie rodzaje przychodow, z ktorych mozliwym jest
finansowanie deficytu.
Jednoczesnie w odniesieniu do planowanego zrodla pokrycia deficytu Sklad Orzekaj^cy
wskazuje, w zwiazku z przedstawiona^ uchwala^ nr III/7/2014 Rady Gminy Popielow z dnia 18
grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy fmansowej na lata 2015-2020, iz w
2015 roku Gmina Popielow spelnia relacje, o ktorych mowa w art. 243 oraz art. 244 ustawy o
finansach publicznych.
W swietle powyzszego Sklad Orzekajacy wydal opinie jak w sentencji.

Zgodnie z art. 246 ust. 2 1 3 ustawy o finansach publicznych, uchwaia niniejsza podlega
opublikowaniu na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie
do informacji publicznej (DzU z 2014 r., poz. 782 z pozn. zm.).
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, od niniejszej
opinii siuzy odwolanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia dor^czenia uchwaly.
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