REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w todzi

Uchwala Nr IV / 28 / 2016

98-200 Smradz, PI. Wojew6dzkl 3

/. dnia 5 lutej>o 2016 roku
Skladu Orzckaj^cego kcgionalncj I/by Obrachunkowej \ JLodzi
w sprawic opinii dotyc/,:[cej mo/lhvosci slinansimaiiia delicytu hud/clowcgn ora/.
prawidlowoSci p la nowanej kwoty dlugu < . n i i n \.
Na podstawic arl. 230 ust. 4 ora/ 246 list. 3 ustawy z dnia 27 sicrpniu 2009 roku o Inuuisach
publicznych (tekst jednolity D/..U. / 2013 roku, pox. 885 / po/.n./m ) \u / art. 19 usi.
2 ustawy z dnia 7 pa/d/.iernika 1992 roku o regionalnych i/bach obrachunkowych (tcksi
jcdnolily Dz.U. /. 2012 r. po/. 1113 z pozn.zm.) Sklad Orzekaja^cy Regionalncj I/In
Obrachunkowej wLodzi:
1. Barbara Polowc/.yk

- przcwodniczajca

2. Gra/yna Kos

- c/lonck

3. Pawel Dobrzynski

- czlonek
u c h u a l a , co nast^'puje:

§1
Opiniujo

si? pozytywaie mo/liwosc sfinansowania

przcz Gluing Ostrowck

dctlcyui

bud/clowego przedstawionego \ uchwule budzetovvej na 2016 rok.

§2
Opiniujc si? pozytywnic prawidlowt>sc planowancj kwoly dlugu, wynikajqccj /, planowanych
i zaciqgni^tych zoboui^zaii Cjininy Ostrouck.
UZASADNIENIE
Sklad

Or/ckaj^cy

wydal

przedmiotowe opinic w oparciu

o danc

wynikajucc

z uchwaty Nr Xl/71/2015 Rady Cnniny Ostrowck z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprauic
uuhwalenia Wieloletniej Progno/y Finansowej (iminy Oslrowck na laia 2016

2024 ora/

uchwaly Nr XI/72/2015 Rady Ciminy Ostrowek z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawic uchwalcnia
bud/clu gminy Ostrowck na 2016 rok.
Doehody budzetu na 2016 rok /aplanowano w wysokosci 13.581.200,00 zl, a wydaiki
na poziomie 14.404.600.00 zl. Planowany dcficxt biid/etu ks/ialiujc si^' \ \\ysokosci
823.400,00 zl. Jako zrodlo pokrycia tcgo deficytu wskazano pi'/.ychody z l y t u l u krcdylow [j.
zixklla okrcsloncgo w art. 217 ust. 2 ustaw) z dnia 27 sicrpaia 2J09 roku o finansach
public/nych. W dalszych lalach prognozy 2017

2024 planujc sic budzciy / nadwyzka.

2

dochodow nad wydalkami, klorq przcznacza si? na splatc wczesnicj zaciqgnigtych zobowiazan.
We wszystkich latach prognozy spclniona zoslanic /.asada okrcslona w art. 242 uslavvy z dnia 27
sierpnia 200') roku o llnansach public/.nych. bowicm v\h 2016 - 2024 dochody biezqcc
budzctow zaplanowano w kwoiach wy/szych od wydatkow biczqcych.
Zaplanowanc w budzccie przychody w wysokosci 1.373.400,00 zl pochodzic bcdii
/. kredylow i pr/.c/nac/.onc zostana, na sfinansowanic planowanego deficytu i rozehodow
budzctu,
Kwola diiigu Ciminy na konicc 2016 roku, przcdslawiona w wiclolclnicj prognozic
iinansowcj Ominy Oslrowek - wynikajqca z zaciqgnictych oraz planowanych do zacia,gnie_cia
krcdylow. z uwzglcdnienicm planowanych splat zaciqgnictych zobowiay.an - zostala okrcslona
prawidlowo i wynosi 5.1 53.400,00 zl.
Splala dhigu C i m i n y uwarunkowana jest wymogami, wynikajqcymi z art. 243 ustawy
/ d n i a 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. W swiclle lego przepisu ustalany jest
indywidualny wskaznik dopuszczalnego obcia^zenia budzctu dancj jcdnostki splalami dlugu
- \vylie/any jako srcdnia arytmclyc/.na /, obliczonych dla ostatnich trzcch lat rclacji j e j dochodow
biczqcych powickszonych o dochody zc sprzcdazy majqtku oraz pomniejszonych o wydatki
bic/i|cc do dochodow ogolcm. \\ Ciminic Oslrowek

rclacje splal ral krcdytow wraz

/, otbetkami do ptanuwanych dochodow budzclu w roku 2016 i dalszych latach prognozy nie
pr/.ckraczajq

wjnlosci

dopuszczalnego

wskaznika

splat,

ustaloncgo

dla

dancgo

roku

budzetowego, wyliczonego zgodnic z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych,
Biorqc pod uwagc powyzszc ustalcnia, Sklad Or/ekajqcy postanowil wydac opinie
zawartc w § 1 i § 2 scntcncji ninicjszcj uchwaly.
Stosownic do art. 230 usl. 4 oraz art. 246 ust. 2 i 3 uslawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o llnansach public/nycb ninicjsza opinia podlcga publikacji przez jednostke samorzadu
terytorialnego w terminic 7 dni od dnia jcj olrzymania na zasadach okrcslonych w ustawie / dnia
6 wrzcsnia 2001 roku o dost^pic do informacji publiczncj (tokst jcdnolity z 2014 roku, poz. 782
zc zmianami).
Od ninicjs/cj uchwaly na podstawic art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 pazdzicinika 1992 roku
o regionalnych izbach obrachunkowych sluzy odwolanic do pclncgo skladu Kolcgium
Kcgionalncj Izby Obrachunkowcj w l.odzi.

