
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W oPoLU

Uchwała nr 71412013
składu orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej w opolu

z dnia 10 stycznia}Ot4 r.

w sPrawie oPinii o moŻliwoŚci sJinansowania deficytu budżetu przez powiat Brzeski w 20]4 r.

)lo^l1':::_T._11 nF,19: in ,19 
ust 2 istawy z dnia7 pńdziemika 1992 r.o regionalnych

izbach obrachunkolvych (tekst jednolity - Dz.U . z zótz r., poz. 1n ---L-3ustawyzdnia,,'#ilff ;d;r:"Yo;ił;i;łłłł?łł,źIćł)'ł:Y#i:#;.trE"ł;l:'Dz. U z 2013 r.> poz. 885 z póz.zm.), skład orzekający Regionalnej Izby obrachunkowej w opolu w osobach:

Jan Uksik - przewodniczpy,
Jan Bryczek,
Arkadiusz Talik,

postanawia

PozYtYwnie zaoPiniowaó mozliwość sfinansowania deficytu określonego w uchwale budzetowej
Powiatu Brzeskiego na 2014 rok.

uzł-§adnieńie
Starosta Brzeski przedłożył Regio Opolu uchwałę

budZetową Powiatu Brzeskiego na 2014 r.
mozliwości sfinansowania deficytu budzetu wYdaje oPinię o

samorządu terytorialnego. 
)u|JzęLu etowej jednostki

W uchwale budZetowej na20l4 rok zaplanowano:
dochody ogółem w wysokości 78.090.8 66,00 zł,
przychody budzetu w wysokoś ci 2.7 25 .3 50,00 zł,
wydatki ogółem w wysokości79.717.I81,00 zł,
rozchody budZetu w wysokości 1.099.03 5,00 zł.

PlanowanY w uchwale budzetowej Powiatu Brzeskiego na2014 r. deficyt budzetu wynosi kwotę
1.626.3I5,00 zł.

budzetopokryty l;.1"&TiTl:;"#H1?;:ł
Powiat
9 5finansowania deficytu budżetu jest zgodne zus publicznych, wskazującą enumeratywnie rcdzajem owanie deficytu.

. 85 ustawy z dnia27 sierpnia2009 r. Przepisy
(Dz.U. z 2009 r. nr I57, poz. t24I ze zm.) w
u oraz mozliwości spłaty zobowiązń mają

finansach publicznych. 
art, 244 ustawY z dnia 27 sierPnia 2009 r. o



Na podstawie przedłożonych dokumentów Skład Orzekający stwierdzą żn w roku 2014
Powiat Brzeski spełnia relacje, o których mowa w art. 243 oruz 244 ustavły 7 rlnia 27 sieryńa
2009 r. o finansach publicznych.

W tlJlm stanie Skład Orzekający postanawiając jak w sentencji akcentuje, ż możliwość
sfinansowania planowanego deficytu budżetu powiatu uwarunkowana jest uryskaniem
przychodów budżetu powiatu na poziomie zawarĘm w planie prrychodów budżetu powiatu na
2014 rok zawartymw zńączńku nr 3 do uchwaĘ budzetowej Powiatu Brzeskiego na 2014 rok.

W świetle powyższego Skład Otzekający wydał opinię jak w sentencji.

Zgodńe z art. 246 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, uchwała niniejsza podlega
opublikowaniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 200l r. o dostępie
do informacji publiczrej (DzU Nr 112, poz.II98,zpóźn.zm). '

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, od niniejszej
opinii słuZy odwołanie do Kolegium lzby w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwaĘ.


