
U c h w a t a Nr IV / 92 / 2015

Skladu Orzekaj;|ccgo Rcgionalnej Izby Obrachunkowcj w Lodzi

z tlnia 27 kwietnia 2015 roku

w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budzetu Gminy Ostrowek za 2014 rok.

Na podstawic art. 13 pkt 5 w zwiazku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992

roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tckst jednolity z 2012 roku, poz. 1 1 1 3

z pozniejszymi zmianami), po rozpoznaniu przedlozonego przez Wojta Gminy Ostrowek

sprawozdania z wykonania budzetu za 2014 rok wraz z informacja. o stanie mienia Gminy, Sklad

Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi:

1. Barbara Polowczyk - prxewodniczijca

2. Grazyna Kcis - c/Junck

3. Pawcl Dohr/ynski - czlonek

uchwahi, co nast^puje:

Opiniujc si^ pozytywnie sprawozdanic z wykonania budzetu Gminy Ostrowek za 2014 rok.

U z a s a d n i c n i c

Wojt Gminy Ostrowek, dzialaja^e na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy / dnia

27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznyeh (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 885

z pozniejszymi zmianami) przcdlozyl Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lodzi sprawozdanie

roczne z wykonania budzetu Gminy za 2014 rok. Opini? o tym sprawozdaniu, Sklad Orzekaj^cy

wydal w oparciu o nastcpuja^cc dokumenty:

1. Sprawozdanie opisowc z wykonania budzetu za 2014 rok;

2. Sprawozdania budzetowe sporzqdzone na podstawie rozporzqd/.enia Ministra I;inans6w z dnia

16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczosci budzelowej (Dz.U. z 2014 roku, poz.119}

i rozporza.dzenia Ministra Finansow z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdan jcdnostek

seklora iinansow publicznych w zakresie operaeji fmansowych (tj.Dz.U.z 2014 roku, po/.

1773);

3. Uchwafe^ Rady Gminy Oslrowek w sprawie uchwalcnia budzetu na 2014 rok wra/

z uchwalami i zarzqdzeniami zmicniaj^cymi budzet, ktore wplynely do Regionalnej Izby

Obrachnnkowej w Lodzi.
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Na podstawie analizy przedlozonych dokumentow, Sktad Orzckajqcy ustalil,

ze sprawozdania statystyczne sporzadzone zostaly zgodnic z wymogami wynikajqeymi

z powyzszych Rozporzqdzcri Ministra Finansow. Dane w nich zawarte, w zakresie kwot

planowanych, korelujq z danymi wynikajqeymi z uchwaly budzetowej po zmianach. Sprawozdanie

opisowe z wykonania budzetu zawiera dane liczbowe zgodne z przediozonymi sprawozdaniami

slatystycznymi.

Dochody budzetu ogolem zrealizowano w wysokosci 15.156.777,69 zl (99,67% planu),

natomiast wydatki ogolem budzetu w kwocic 14.748.659,07 zl (94,75% planu).

Dochody biczqcc budzetu wykonano w wysokosci 14.305.135,74 zl (99,65% planu),

a wydatki biezqcc w kwocie 13.183.898,26 zl (94,17 % planu). Z powyzszego wynika, ze

na koniec roku budzetowego 2014 zostala zaehowana zasada, o ktorej mowa w art. 242 ust. 2

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, bowiem wykonanc dochody biczqcc

sa. wyzsze, anizeli wykonane wydatki biezqcc.

Dochody majqtkowc oraz wydatki majqtkowe xostaly zrealizowane na poziomic zalozonego

planu. Kwota zrealizowanych dochodow majqtkowych wyniosla 851.641,95 zl, a wydatkow

majqtkowych - 1.564.760,81 zl.

Dlug Gminy na koniec 2014 roku, ustalony na podstawie sprawozdania Rb- 7 (o slanic

xobowia/,an wedlug tytulow dluznych oraz por?czcn i gwarancji wg stanu na koniec IV kwarlalu

2014 roku) wyniosl 4.730.000,00 zl. Na kwot? dlugu skladajq si? zobowiqzania z tytulu

zaciqgni?tych kredytow. Na koniec 2014 roku w jednostce nie wystqpily zobowiqzania wymagalne.

Niniejsza opinia oparta jest wylqcznie na wynikach analizy przedlozonych przez jednostk?

dokumentow i dotyczy jedynie formalno - prawnych aspcktow wykonania budzetu. Zatcm nie moze

bye uwazana za rownoznaeznq z wszcchstronnq ocena, prawidfowosci caloksztaltu gospodarki

finansowej Gminy.

Sklad Orzekajqcy w podj?tej uchwale nie dokonal oceny celowosei wydatkowania srodkow

budzetu badanej jednostki w zakresie zadah wlasnych ani gospodarnosci wykonuji(cych budzet.

Occna w tym zakresie, stosownie do obowiqzujqcych przcpisow, nalczy do wlasciwosci Rady.

Od opinii wyrazonej w niniejszej uchwale sluzy odwolanie do pemego skladu Kolegiurn

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi w terminie 14 dni od dnia dor?czenia uchwaly.


