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1 Skiadu Orzekajacego Regionalnej IzbyObrachunkowej wLodzi
z dnia 19 wrzesnia 2016 roku.
w sprawie opinii dotyczacej informacji o przebiegu wykonania budzetu Gminy Ostrowek
za I polrocze 2016 roku.
Dzialajac na podstawie art. 13 pkt 4 w zwiqzku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2016 roku, poz. 561),
Sktad Orzekajacy Regionalnej Izby Obrachunkowej wLodzi:
1. Barbara Polowczyk

- pr/jcwodniczaca

2. GrazynaKos

-czlonek

3. Pawcl Dobrzynski

-czlonek
uchvvala, co nastepuje:

opiniuje si? pozytywnie informacje o przebiegu wykonania budzetu Gminy Ostrowek
za I polrocze 2016 roku.
Uzasadnienie
Stosownie do wymogow art. 266 ust.l ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o fmansach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz.885 ze zmianami), Wqjt Gminy Ostrowek
przedlozyl Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lodzi informacje o przebiegu wykonania
budzetu Gminy za I porrocze 2016 roku, informacje o ksztahowaniu si$ wieloletniej prognozy
finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsicwzi^c oraz informacj^ o przebiegu wykonania
planu fmansowego instylucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakladu Podstawowej Opieki
Zdrowotnej w Ostrowku

za I polrocze 2016 roku. Zakres i forma powyzszych informacji

odpowiadaja - co do zasady - szczegolowosci ustalonej przez organ stanowiqcy w uchwale,
podjetej na podstawie art.266 ust.2 ustawy o fmansach publicznych.
Sklad Orzekajqcy wydal przedmiotow^ opinie, biorac pod uwage nast^pujqce dokumenty:
informacje opisowa^ o przebiegu wykonania budzetu Gminy Ostrowek za I polrocze 2016 roku;
informacj? o ksztaltowaniu si$ wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji
przedsiewziec, o ktorych mowa w art. 226 ust.3 ustawy o fmansach publicznych;
sprawozdania budzetowe sporz^dzone na podstawie rozporz^dzenia Ministra Finansow z dnia
4 marca 2010 roku w sprawie sprawozdan jednostek sektora finansow publicznych
w zakresie operacji

fmansowych (tekst jednolity

Dz. U. z 2014

roku, poz. 1773)

2

oraz rozporzadzenia Ministra Finansow z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie
sprawozdawczosci budzetowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz.1015);
uchwal^ budzetowa na 2016 rok wraz ze zmianami oraz uchwale w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej Gminy wraz ze zmianami.
Przeprowadzona analiza porownawcza danych zawartych w informacji o przebiegu wykonania
budzetu za I potrocze wykazala zgodnosc z danymi zawartymi w sprawozdaniach budzetowych
oraz w budzecie po zmianach. Dane zawarte w informacji o ksztaltowaniu sie wieloletniej
prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsiewziec, dotyczace 2016 roku, korelujq
z danymi zawartymi w informacji o przebiegu wykonania budzetu za I polrocze 2016 roku.
Plan dochodow budzetu uchwalony w wysokosci 16.614.775,46 zl, wykonano na poziomie
8.811.781,47

zl,

co

stanowilo

53,04%

planu.

Plan

dochodow

biezqcych

wynoszacy

16.435.045,46 zl, zostal zrealizowany w kwocie 8.803.987,51 zl tj. 53,57% planu. Dochody
majatkowe na plan 179.730,00 zl, zostaly wykonane w kwocie 7.793,96 zl, czyli 4,34% planu.
Wydatki ogolem budzetu na plan w wysokosci 17.365.775,46

zl, wykonane zoslaly

w kwocie 8.076.854,60 zl, tj. 46,51% planu. Wydatki biezace budzetu zaplanowano w kwocie
16.426.275,46 zt, a ich wykonanie to kwota 7.977.137,20 zl, tj. 48,56% planu. Plan wydatkow
majatkowych ustalony w kwocie 939.500,00 zl, wykonano w wysokosci 99.717,40 zl tj. 10,61 %
planu. Przedlozona informacja opisowa zawiera wyjasnienia odnosnie planowanej realizacji
wydatkow majatkowych.
W analizowanym okresie nie stwierdzono przekroczenia planowanych wydatkow, nie
wystapily takze zobowiazania wymagalne.
Kwota dlugu Gminy ustalona na podstawie sprawozdania Rb-Z (kwartalne sprawozdanie
o stanie zobowiazari wedlug tytulow dtuznych oraz poreezen i gwarancji) wg stanu na koniec
II kwartalu 2016 roku uksztahowala sie na poziomie 3.850.000,00 zl. Na kwot$ dlugu Gminy
skladaja sie zobowiazania z tytulu zaciagnietych kredytow. Wskaznik splaty zobowiazari Gminy
w roku 2016 oraz w dalszych latach prognozy spelnia wymogi okreslone w art. 243 ustawy o
fmansach publicznych - nie przekracza bowiem dopuszczalnego poziomu splat.
Niniejsza opinia oparta jest wytacznie na wynikach analizy przedlozonych przez Wqjta Gminy
dokumentow i dotyczy jedynie formalno - prawnych aspektow wykonania budzetu. Nie moze bye
zatem uwazana za rownoznaczn^ i wszechstronnq ocen$ prawidlowosci przebiegu wykonania
budzetu w I polroczu 2016 roku.

Od opinii wyrazonej w niniejszcj uchwalc sluzy odwolanie do pelnego sktadu Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowcj w Lodzi w terminie 14 dni od dnia dor^czenia uchwaly.

