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Skladu Orzekajijcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi

z dnia 1 grudnia 2016 roku

w sprawic opinii o projekcie budzetu Gminy Ostrowek na 201 7 rok.

Dziataj^c na podstawie art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 roku o rcgionalnych

izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 561), Sklad Orzekajacy

Regionalnej Izby Obrachunkowej wLodzi w skladzie:

1 . Barbara Polowczyk - przewodniczaca

2. Grazyna Kos - czlonek

3. Pawel Dobrzynski - czlonek

uchwala, co nastcpuje:

Opiniuje sie pozytywnie projekt budzetu Gminy Ostrowek na 2017 rok.

U z a s a d n i e n i e

Sklad Orzekajacy rozpatrzyt przedtozony przez Wojta Gminy projekt budzetu Gminy

Ostrowek na 2017 rok. Na podstawie powyzszego projektu ustalono, co nastejmje:

Dochody ogotem budzetu ksztaituja sie na poziomie 17.533.000,00 zl, z tego na dochody

biezqce przypada 17.511.000,00 zl, a na majatkowe 22.000,00 zt. Wydatki ogolem zaplanowano

w wysokosci 19.656.000,00 z\, w tym wydatki biez^ce stanowi^ 17.506.000,00 zl, a majatkowe

2.150.000,00 zt. Z powyzs/ych danych wynika, ze wystepuje nadwyzka dochodow bie/^cych nad

wydatkami biez^cymi, co zapewnia zgodnosc z wymogami art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 885

z pozniejszymi zmianami). Rozchody budzetu zwiazane ze splata^ zaciagnietych wczesniej

kredytow ustalono w wysokosci 640.000,00 zt, natomiast przychody budzetu z tytutu krcdytow

zaplanowano w wysokosci 2.763.000,00 zl.

W ocenic Sktadu Orzekajacego, po dokonaniu analizy przedlozonych materiatow,

stwierdza sie, ze zakres projektu budzetu oraz jego szczegotowosc sa zgodne z wymogami

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Opini? Skladu Orzekajacego sformutowana w niniejszej uchwalc, stosownie

do postanowieri zawartych w art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach



publicznych, Wojt Gminy jest obowi^zany przedstavvic przed uchwaleniem budzetu, Radzie

Gminy.

Od niniejszej uchwaly na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 r.

o regionalnych izbach obrachunkowych przysluguje odwolanie do pelnego skladu Kolegium

Rcgionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi.


