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Skladu Orzekajqcego Rcgionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi

z dnia 5 wrzesnia 2019 r.

w sprawie opinii dotyczacej informacji o przebiegu wykonania hudzctu gminy Ostrowck
za T polrocze 2019 r.

Dziatajac na podstawie art. 13 pkt 4 w zwiazku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika

1992 r. o reglonalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity; Dz. IJ. / 2016 r., poz. 561 zc

zm.),

Sktad Orzekajacy Regionalnej I/by Obrachunkowej w Lodzi:

1 . Zofia Dolewka - przewodniczaca,

2. Grazyna Kos - cztonek,

3. Pawet Dobrzyhski - cztonek,

uchwala, co nastepuje:

opiniuje si? pozytywnie informacj^ o przebiegu wykonania budzetu gminy Ostrowek za

I potrocze 2019 r.

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

Przedmiotem badania, stanowiacym podstaw^ do wydania niniejszej opinii , jest przedlozona

przez Wpjta infbrmacja o przebiegu wykonania budzetu gminy Ostrowek za I potrocze 2019 r.

wraz z informacja o ksztattowaniu sie wieloletniej prognozy finansowcj (w tym

0 przebiegu realizacji przedsiewzi^c) oraz informacja o przebiegu wykonania planu

finansowego samorzadowej instytucji kultury (Gminnego Osrodka Upowszechniania Kultury

1 Sportu w Ostrowku) i Samodzielnego Publicznego Zakladu Podstawowej Opieki Xdrowotncj

w Ostrowku. Wyrazajac opinie dotyczaca oceny przebiegu wykonania budzetu za I polrocze

2019 r., Sktad Orzekajacy zapoznat si?: z budzetem i jego zmianami (stan na dzicii 30 czerwca

2019 r.), z wieloletniq prognozq finansowa i jej zmianami oraz ze sprawozdaniami

budzetowymi dotyczacymi badanego okresu.

Na podstawie powyzszych materiatow ustalono co nastepuje:

I . I . Badana informacja zostata przedtozona w terminie okreslonym w art. 266 ust. 1 ustawy

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fmansach publicznych (tckst jednolity: Dz. l i . z 2019 r., poz. 869)

i co do zasady. odpowiada zakresowi i formie ustalonej przez organ stanowiacv w uchvvale

dotyczacej informacji o przebiegu wykonania budzetu za I potrocze.



2. Analiza porownawcza danych liczbowych zawartych w informacji o przebiegu wykonania

budzetu z planowanymi wartosciami w budzecie na 2019 r. oraz wielkosciami wykazanymi

w przedtozonych sprawozdaniach budzetowych za I potrocze 2019 r., wykazala zgodnosc kwot

planowanych i wykonanych w przedlozonych przez Wojta dokumentach.

3. Realizacja planowanych dochodow i wydatkow na dzien 30 czerwca 2019 r. przcdstawiala

si? nastepuj^co:

- dochody ogoJem wykonano w wysokosci 10.665.469.69 zl, ij. 52,95% planu,

- wydatki ogolem wykonano w wysokosci 9.894.794,75 zl, tj. 46,69% planu.

Analiza wydatkow budzetowych wykazala. ze w badanym okresie wykonanie wydatkow

biezacych stanowtfo ok. 48,0% planu, zas wykonanie wydalkow majijtkowych - 31,2% planu.

W przestanej informacji Wqjt przedstawil stopieri zaawansowania prac i wydatkow

majatkowych na poszczegolnych zadaniach. W dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona

srodowiska) brak wykonania finansowego na dwoch zadaniach inwestycyjnych,

dotyczqcych budowy kanalizacji sanitarncj (wydatkowano tylko kwote 13,58 zl na zakup

dziennika budowy). W swietle informacji Wojta realizacja tych zadari nastapi w I I polroczu br.

SkJad Orzekajacy wskazuje jednak, iz w przypadku gdyby zaplanowane w 2019 r. inwcstycje

nie zostaly wykonane w uchwalonych wielkosciach, nalezy dokonac stosownej korekty

budzetu.

W dzialalnosci biezacej wykonanie dochodow biezqcych wynosilo 10.657.279,69 zt . zas

wydatkow biezacych - 9.371.156,70 zl, i tym samym wypracowano nadwyzkc operacyjm}

w wysokosci 1.286.122.99 zl. Dodatni wynik operacyjny (roznica miedzy biezacymi

dochodami i wydatkami) w I polroczu pozwala przewidywac, ze na koniec roku budzetowcgo

spetnione beda^ postanowienia, o ktorych mowa w art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. o finansach publicznych. Nalezy dodac, ze wynik operacyjny jest micrnikicm kondycji

finansowej jednostki samorzadowej, bowiem wynik dodatni wskazuje. ze jednostke stac na

dzialania inwestycyjne lub splatc zadtuzenia.

4. W badanym okresie nie stwierdzono przekroczenia planowanych wydatkow. jak tez

wyst^pienia zobowiazan wymagalnych.

II. Dane zawarte vv informacji o ksztaltowaniu sie wieloletniej progno/.y llnansowej, w tym

o przebiegu realizacji przedsi^wziec w 2019 r., korelujq z danymi informacji o przebiegu

wykonania budzetu za 1 polrocze 2019 r. Dane dotyczace zadluzenia gminy sazgodncz danymi

wykazanymi w kwartalnym sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiazan wedlug tytulow dluznych

oraz poreczeri i gwarancji jednostki samorz^du terytorialnego wg stanu na dzieri 30 czerwca



2019 r. Wielkosc zobowiazaii dlugolerminowych na koniee badanego okresu wyniosla

4.750.000,00 zl. Wskaznik splaty tego zadtuzenia w 2019 r. i w dalszych latach wieloletniej

prognozy finansowej speinia wymogi art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

publicznych.

III. Z informacji o realizacji planu fmansowego instytucji kullury wynika, ze na koniec

1 pofrocza 2019 r. w Gminnym Osrodku Upowszechniania Kultury i Sportu, ktory obejmujc

takze dziaJalnosc Biblioteki, nie wystapily naleznosci wymagalne, ani tez zobowiazania

wymagalne. Naleznosci wymagalne, jak i zobowiazania wymagalne nie wystapily rowniez

w badanym okresie w Samodzielnym Publicznym Zakiadzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej

w Ostrowku. Planowana i wykonana kwota dotacji podmiotowej z budzetu gminy Ostrowck.

wykazana w informacji jest zgodna z wielkosci^ ujeta, w informacji o przebiegu wykonania

budzetu gminy oraz. w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatkow budzctowych

jednostki samorzadu terytorialnego za okres od poczatku roku do dnia 30 czerwca 2019 r.

Uwzgledniajac powyzsze, w oparciu o przedlozonq informacje i sprawozdania bud/.ctowe.

Sklad Orzekaj^cy postanowil jak w sentencji uchwaty.

Niniejsza opinia oparta jest wyt^cznie na vvynikach analizy przedtozonych przez Wqjta

dokumentow i dotyczy jedynie formalno-prawnych aspektow wykonania budzetu. Nie moze

bye zatem uwazana za rownoznaczntj i wszechstronn^ ocene prawidlowosci przebiegu

wykonania budzetu za I potrocze 2019 r.

Od opinii wyrazonej w uchwale, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 r.

o regionalnych izbach obrachunkowych, shizy odwotanie do pemego skladu Kolegium

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi. w terminie 14 dni od dnia doreczcnia uchwaly.


