
Uchwala nr IV / 235 /2011

Skladu Orzekaj^cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi

z dnia 28 wrzesnia 2011 roku

w sprawie opinii dotyczacej informacji o przebiegu wykonania budzetu Gminy Ostrowek

za I polrocze 2011 roku.

Na podstawie art. 13 pkt 4 w zwiazku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 roku

o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 55, poz. 577

z pozniejszymi zmianami),

Sklad Orzekajacy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi:

1. Grazyna Kos

2. Barbara Polowczyk

3. Pawel Dobrzynski

przewodniczaca

czlonek

czlonek

uchwala, co nast^puje:

opiniuje sie pozytywnie informacje o przebiegu wykonania budzetu Gminy Ostrowek

za I polrocze 2011 roku.

Uzasadnienie

Wqjt Gminy Ostrowek, zgodnie z obowiazkiem wynikajacym z przepisow ustawy

z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pozniejszymi

zmianami) tj. art. 266, przedlozyl Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lodzi informacje

o przebiegu wykonania budzetu Gminy Ostrowek za I polrocze 2011 roku oraz informacje

o ksztaltowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej.

Sklad Orzekajacy, wydajac przedmiotowq opinie, rozpatrzyl informacje o przebiegu

wykonania budzetu Gminy Ostrowek za I polrocze 2011 roku, uchwale budzetowa na 2011 rok

wraz ze zmianami, jak rowniez sprawozdania budzetowe dotyczace I polrocza 2011 roku.

Na podstawie powyzszych materialow ustalono, ze przedlozona przez Wojta Gminy

informacja o przebiegu wykonania budzetu za I polrocze 2011 roku, co do zasady, odpowiada

zakresowi i formic ustalonej przez organ stanowiacy. Przeprowadzona analiza porownawcza

danych ujetych w informacji o przebiegu wykonania budzetu wykazala zgodnosc z kwotami



pianowanymi w budzecie na 2011 rok oraz danymi zawartymi w przedlozonych sprawozdaniach

budzetowych za I polrocze 2011 roku, zarowno w zakresie planowanych jak i wykonanych

kwot. Zachowana zostala rowniez korelacja wartosci ujetych w informacji o ksztaltowaniu sie

wieloletniej prognozy fmansowej za I polrocze br. z wielkosciami wykazanymi w materialach

sprawozdawczych.

Realizacja budzetu w badanym okresie nie budzi zastrzezen. Z przedlozonych

dokumentow wynika, ze na dzien 30 czerwca 2011 roku, dochody budzetu wykonano

w wysokosci 6.600.845,53 zl, co stanowi 51,07% planu. Wydatki natomiast zrealizowano

w kwocie 6.489.015,46 zl, tj. 45,15% planu. Na koniec I polrocza br. nie stwierdzono

przekroczenia planowanych wydatkow, ani tez nie wystapily zobowiazania wymagalne. Dlug

Gminy na dzien 30 czerwca 2011 roku uksztaltowal sie na poziomie 5.121.603,28 zl, co

wrelacji do planowanej kwoty dochodow daje 39,62%. Wskaznik ten spelnia wymogi

wynikajqce z art. 170 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U.

Nr 249, poz.2104 z pozniejszymi zmianami), ktory obowiazuje do konca 2013 roku (art. 121 ust

8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzaj^ce ostawe o finansach publicznych

- Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z pozniejszymi zmianami). Zgodnie z tym przepisem, w trakcie roku

budzetowego, l^czna kwota dlugu jednostki samorzadu terytorialnego na koniec kwartalu nie

moze przekraczac 60% planowanych w danym roku budzetowym dochodow tej jednostki.

Biorac powyzsze pod uwage, postanowiono jak w sentencji.

Niniejsza opinia oparta jest wyl^cznie na wynikach analizy przedlozonych przez Wqjta

Gminy Ostrowek dokumentow i dotyczy jedynie formalno - prawnych aspektow przebiegu

wykonywania budzetu. Nie moze bye zatem uwazana za rownoznaczna z wszechstronn^ ocen^

prawidlowosci przebiegu wykonania budzetu w I polroczu 2011 roku.

Od opinii wyrazonej w niniejszej uchwale na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy

o regionalnych izbach obrachunkowych sluzy odwolanie do pelnego skladu Kolegium Izby.


