
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W OPOLU

Uchwala nr 666/2018
Skladu Orzekaj^cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie opinii o mozliwosci sfinansowania deflcytu okreslonego w projekcie uchwafy
budzetowej Gminy Nysa na 2019 r.

Na podstawie art. 13 pkt 10 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 r. o
regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 561) w zwi^zku
z art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fmansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r.
poz. 2077 ze zm.), Sklad Orzekaj^cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w osobach:

1.Magdalena Przybylska - przewodnicz^ca
2.Ewelina Kurzydlo
3.Arkadiusz Talik

postanawia

pozytywnie zaopiniowac mozliwosc sfinansowania deflcytu okreslonego w projekcie uchwaly

budzetowej Gminy Nysa na 2019 rok.

Uzasadnienie

Zgodnie z obowi^zkiem wynikaj^cym z art. 238 ust. 1 pkt 2 ustawy o fmansach publicznych,

J^^rmistrz Nysy przedlozyl Regionalnej Izbie Obrachunkowe^w Opolu celem zaopiniowania
projekt uchwaly budzetowej Gminy na 2019 r.

W projekcie budzetu zaplanowano: dochody ogolem w wysokosci 230 839 000 zl, przychody
budzetu w wysokosci 46 627 000 zl, wydatki ogolem w wysokosci 269 966 000 zl, rozchody
ogolem w wysokosci 7 500 000 zl.

Planowany w projekcie deficyt w wysokosci 39 127 000 zl zostanie wg projektu uchwaly
pokryty przychodami pochodz^cymi z zaci^gni^tych kredytow i pozyczek. Okreslone zrodla
fmansowania deflcytu uwzgl^dniaj^. dyspozycje art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
fmansach publicznych, wskazuj^ce enumeratywnie rodzaje przychodow, z ktorych mozliwe
jest finansowanie deficytu.

Sklad Orzekaj^cy wskazuje, iz jak wynika z zal^cznika nr 1 do projektu uchwaly
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przedlozonej wraz z projektem budzetu, w roku
2019 Gmina Nysa spelnia relacje, o ktorych mowa w art. 243 oraz art. 244 cyt. ustawy
o fmansach publicznych.

W swietle powyzszego Sklad Orzekaj^cy wydal opini^ jak w sentencji.

Zgodnie z art. 246 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, uchwala niniejsza podlega
opublikowaniu na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dost^pie
do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1330 ze zm.).

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, od niniejszej
opinii sluzy odwolanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia dor^czenia uchwaly.

Przew^dnicz^ca
SkladUj O^zekaj^cego

I;, | |  A/l
Magaalend^Przybylska
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