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Skladu Orzekajacego Regionalnej I/by O brae bunko wej w Lodzi

/. dnia 6 wrzesnia 2017 roku.

w sprawie opinii dotyczacej informacji o przebicgu wykonania bud/.clu Gminy Ostrowek

za I polrocze 2017 roku.

Na podstawic art. 13 pkl 4 \u z art. 19 ust. 2 ustawy /. dnia 7 pazdziernika 1992 roku

o regionalnych izbach obracluinkouxch (tekst jednolity Dz.U. z2016 roku, poz. 561),

Sktad Orzekajacy Regionalnej I/by Obrachunkowej wLodzi:

1. Biulxuu Polowc/yk pr/ewodniezaca

2. GraxynaKos czlonck

.1. Pawcl Dobr/yiiski c/lonck

uchwala, co nastquije:

op in iu jc sit; pozytywnie informacj^ o przebicgu wykonania bud/.ctu Gminy Ostrowck

za 1 polrocze 2017 roku.

Uzasadnienie

Dzialajac na podstawie art. 266 usl. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o imansach

publicznych (tckst jcdnol i ty I)/,. U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zm.), Wojt Gminy Oslrowck

pr/edlo/.yl Regionalncj Izbic Obrachunkowej w Lodzi infbrmacjc o przcbiegu wykonania

bud/.clu Gminy za I polroeze 2017 roku, inlbrmaeje o ksztahowaniu sie wiclolelniej prognozy

Imansowcj, w tym o przebiegu rcalizacji przcdsi9wzi^c oraz infbrmacjc o pr/cbicgu wykonania

planu finansowcgo samorzadowyeh instytucji kultury i Samodziclncgo Publiczncgo Xakladu

Podstawowej Opicki Zdrowotnej w Ostrowku za I polrocze 2017 roku.

Sklad Or/.ekajacy wydat przedmiolowa opinie, bior^c pod uwage naslepujqec dokumenly:

infonnaeje opisowa o przebiegu wykonania budzctu Gminy Ostrowck za I polrocze 2017 roku:

inlbrmacjc o k.szlaltowaniu sic wiclolctnicj prognozy fmansowej, vv tym o przebiegu rcalizacji

przcdsiewzicc, o ktorych mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych;

sprawozdania budzetowe sporzadzone na podstawie rozporzadzenia Ministra Finansow z dnia

4 marca 2010 roku w sprawie sprawozdan jcdnostck sektora ilnansow publicznych

w zakresie operaeji finansowych (tekst jednolily Dz. U. z 2014 roku, poz. 1773) oraz

rozporzadzenia Minislra l ;inansow z dnia 16 styeznia 2014 roku w sprawie

sprawozdawczosci budzelowej (teksl jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1015 ze zm.):
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uchwatc bud/ctowa na 2017 rok wra/ zc zmianami oraz uchwate w sprawic wiclolelnicj

prognozy finansowcj Gminy wraz zc zmianami.

Zakrcs i forma przcdstavvioncj informacji o przebicgu wykonania budzetu za 1 polroczc, co

do zasady, odpowiada szczcgolowosci ustaloncj przcz organ slanowiacy w uchwalc, podjcle] na

podslawie art. 266 ust.2 ustawy o finansach publicznych. Przcdlozonc sprawozdania budzetowe

i informacja opisowa nic budza zastrzczcri z formalncgo punklu widzenia. Przeprowadzona

anali/a porownawcza danych zawartych w informacji o przebicgu wykonania budzetu /a

I poiroczc wykazala zgodnosc z danymi zawartymi w sprawozdaniach hudzelowyeh oraz

w budzecie po zmianach. Dane zawartc w informacji o ksztaltowaniu sip wiclolctniej prognozv

finansowej, w tym o przebicgu rcalizacji pr/cdsipwziec. dolyczace 201 7 roku, koreluja z danymi

zawartymi w informacji o przebicgu wykonania budzelu za 1 polroczc 201 7 roku.

Plan dochodow budzetu uchwalony w wysokosci 17.919.434,18 zt. wykonano na po/.iomic

9.859.222,20 zl. co slanowilo 55.02 % planu. Plan dochodow biczacych wynoszacy

17.897.434.18 zt, zostal zrcalizowany w kwocic 9.839.382.20 zl tj. 54,98 % planu. Dochody

majatkowc na plan 22.000,00 zl, zostaly wykonanc w kwocie 19.840,00 zl. czyli 90,18 %

planu.

Wydatki ogolcm budzetu na plan w wysokosci 20.242.434,18 zl, wykonanc zostaly

w kwocic 9.070.402,43 zi, tj. 44,81 % planu. Wydatki biczacc budzetu zaplanowano \ kwocic

17.909.234.18 zl, a ich wykonanic to kwola 9.007.523,75 zl. tj. 50,30 % planu. Plan wydalkow

majalkowych uslalony w kwocic 2.333.200,00 zl, wykonano w wysokosci 62.878,68 zl,

tj. 2,69 % planu. Dalsza rcalizacja wydalkow majcilkowych. wcdlug przcdslawioncj in lbrmacj i

opisowcj. przcwidzianajcst w II polroczu 2017 roku.

W analizowanym okresic nic stwicrdzono przckroczcnia pfanowanych wydatko\v. nic

wyslqpily takzc zobowiazania wymagalnc.

Kwota dlugu Gminy ustalona na podstawic sprawozdania Rb-7. (kwarlalnc sprawozdanic

o slanic xobowiazan wcdhig lytulow dluznych oraz porcczcn i gwarancji) wg stanu na konicc

II kwartalu 2017 roku ukszlaltowala sip na poziomic 3.650.000,00 zl. Na kwotc dlugu Gminy

sktadajq sic zobowiazania z tytulu zaciagnictych krcdytow. Dopuszczalny poziom splal

zobowiazah Gminy w danym roku budzctowym wyznacza rcguta okrcslona w art. 243 ustawy

o finansach publicznych. zgodnie z ktora dla dancj jcdnoslki obliczany jest indywidualny \vskaznik

dopuszczalncgo obciazcnia budzetu z ty tu tu splaty dKigu, ustalany jako srcdnia arytmctyczna

z obliczonych dla oslalnich trzcch lat rclacji jcj dochodow biczacych powipkszonych o dochody

zc sprzcdazy majatku oraz pomnicjszonych o wydatki biczcjce do dochodow ogolcm budzelu.

Wskazniki splaly zobowiqzah Gminy, we wszystkich latach objptych prognoza, spclniaja wymogi



art. 243 ustavvy o iinansach publieznych - nic pr/okraczajij bowicm dopuszczalncgo wskaznika

splat.

Niniejsza opinia opurlu jest wyhjcznie na wynikach analizy przedlozonyeh przez Wojta Gminy

dokumcntow i dotyczy jedynic t'ormulno - prawnych aspektow wykonania budzctu, Nic moze bye

/atom uwa/ana za rownoznac/na i wszechstronnq occn(; prawidlowosci przchicgu wykonania

Inid/ctu w I polroczu 2017 roku.

Od opinii wyrazonej w ninicjszej uchwale stuzy odwolanie do pehicgo skladu Kolcgium

Regionalncj Izby Obrachunkowej w Lodzi w terminie 14 dni od dnia doreczcnia uchwaly,

blowczvk


