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SUhidu Or/ekajacc»o U e j j i u n a l n c j I/hy Obrachunkowcj « Lodzi
vv sprawic opinii dotyczaccj nio/liwosei sfinansowania dci'ieytu budzctowcgo
oraz pra\vidlo\vosci p l a m m a n e j kwoty dlugu (iniiny Ostrowck
Na podstawic art. 230 usl. 4 ora/ 246 ust. 3 ustawy / dnia 27 sicrpnia 2009 roku o fmansach
public/nych (l)z.U.Nr 157, pox. 1240 x poxnicjs/ymi xmianami) vv zwia/ku / art. 19 ust. ?.
ustawy x dnia 7 pa/dx.icrnika 1992 roku o rcgionalnych i/bach obrachunkowych (tj. O/.U.
/ 2012 roku pox. 1 1 1 3 ) Sklad Orxckajacy Rcgionalncj I/by Obrachunkowej w F.odxi:
1. Gra/yna Kos

- prxcvvodnicxacy

2. Barbara Polowczyk

- cxlonck

3. Pawcl Oobrxynski

- cxlonck
uelnvala, co nastypujc:
§1

Opiniujc sic poxytywnic moxiiwosc sluiansowania prx.cx, Cimin^ Oslrowck dci'icytu budictowogo
przedstawionego w uchwalc budxctowcj na 2013 rok .
§2

Opiniujc sic po/ytywnic prawidlowosc planowancj kwoty dlugu wynikajaccj x planowanych
i /aciagni^tych zobowiazari Gminy Oslrowck.

U / A S A 1) N I K N 1 K
Prxcdmiotowc opinic /ostaly wydanc w oparciu o danc wynikajacc x uchwal:
Nr XXII/147/2012 Rady Gminy Ostrowck x dnia 28 grudnia 2 0 1 2 roku w sprawic
uchwalcnia Wiclolctnicj Progno/y Finansowcj Gminy Ostr6wck na lata 201 3 - 2017,
•

Nr XXII/148/2012 Rady Gminy Ostrowck x dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawic
uchwalcnia budxclu gminy Ostrowck na 2013 rok.

X uchwaly w sprawic uchwalcnia bud/ctu wynika, /c na 2013 rok /.aplanowano dochody
w wysokosci 13.924.509,00 /I, wydatki nalomiasl vv wysokosci 14.965.743,34 /.I.

Dcficyt

ro/,umiany, jako ro/nica mied/y dochodami a wydalkami wynosi 1.041.234,34 /.I. W trcsci
uchwaly wska/ano, /c /rodlcm sfinansowania dcficytu b^da pr/ychody pochod/acc /. po/yc/ck
era/, krcdytow. Wska/anc /rodla sfmansowania deficylu s^ prawnic dopus/c/alnc (art. 217 ust.
2 uslawy / dnia 27 sicrpnia 2009 roku o finansach publicznych).

Ro/.chody bud/clu

/aplanowano w wysokosci 1.170.000,00 -A. Xaklada sit;, /c w 2013 roku splala /obowia/aii
/ tytulu krcdytow i po/yc/ck wra/ / nalc/nymi odsctkami do planowanych dochodow bud/clu
wynicsic 10,66 %. Spclniony /ostanic /atcm wymog dopuszczalncgo limitu (15% planowanych
dochodow) okrcslony wart. 169 usl. 1 ustawy / dnia 30 c/crwca 2005 roku o finansach
publicznych (D/. U. Nr 249, pox. 2104 / po/nicjs/ymi /mianami), klory to pr/cpis ma moc
obowia/ujacq do dnia 31 grudnia 2013 roku na podslawic art. 121 ust. 8 ustawy / dnia 27
sicrpnia 2009 roku Przcpisy wprowad/aj^cc ustawc o finansach publicznych (D/. U. Nr 157
po/. 1241 / po/,nicjs/ymi /mianami).
Anali/a uchwat podj^tych na scsji w dniu 28 grudnia 2012 roku wyka/.ala, /c wiclkosci
pr/yjetc w wielolctnicj progno/ic finansowcj i bud/ccic na 2013 rok sa /godnc w /akrcsic
wynikajacym / art. 229 ustawy / dnia 27 sicrpnia 2009 roku o finansach public/nych.
/, przedstawionej progno/y wynika /c w latach 2013-2017 spclniona /ostanic /asada
okrcslona w art. 242 ustawy / dnia 27 sicrpnia 2009 roku o finansach publicznych, bowicm
progno/owanc dochody bic/acc bud/,ctow w tych latach /aplanowano w wysokosciach
wy/s/ych od wydatkow bic/acych.
Na konicc 2013 roku progno/owana kwota dlugu uks/.taltujc sic na po/iomic
5.329.492,84 /I, co stanowic bpd/ic 38,27 % progno/owanych dochodow bud/ctu. Rclacja ta
spclnia wymogi art. 170 ust. I ustawy / dnia 30 c/crwca 2005 roku o finansach public/nych,
c/yli nic przekracza dopus/.c/alncj granicy 60%. 1'r/cpis powy/s/y obowi^/ujc do koiica 2013
roku w /wicj/ku art. 121 ust. 8 ustawy / dnia 27 sicrpnia 2009 roku - Pr/cpisy vvprowad/ajacc
ustawp o finansach public/nych.
Poc/aws/y od 2014 roku w kwcstii occny mo/.liwosci /adlu/ania sic jcdnoslck
samor/qdu tcrytorialncgo bcd/ic mial /astosowanic art. 243 uslawy / dnia 27 sicrpnia 2009 roku
o finansach public/nych. Na podstawic tcgo przcpisu dla clancj jcdnostki samor/^du
tcrytorialncgo oblic/any jest indywidualny wska/nik maksymalncgo obcitj/cnia / lytuhj splaty
dlugu ustalanyjako srcdnia arylmctyc/na oblic/ona dla ostatnich tr/cch lal rclacji jcj dochodow
bic/f|cych powicks/onych o dochody /c spr/cda/y maj^lku ora/ pomnicjs/.onych o wydalki
bic/^cc do dochodow ogolcm bud/ctu.

W latach 2014-2017, rclucja o klorcj mowa w an. 243 ustawy x dnia 27 sicrpnia 2009
roku o finansach public/nych. xachowujc xgodnosc x wymogami lego/ pr/cpisu prawu.
Na podstawic wartosci x.awarlych w wiclolctnicj prognoxic finansowcj ustalono, xc w latach tych
poxiom splat xobowiaxari Gminy Oslrowck bcdxic ksxtaltowac sip ponixcj dopusxcxalncgo
limilu. Rclacjc uslalonc x.oslaly w oparciu o danc wynikajacc x, uchwaloncj wiclolctnicj
prognoxy finansowcj prxy xaloxcniu pclnej rcali/acji dochodow, w tym dochodow bicx.acych
orax utrxymania pianowancgo poxJomu wydalkow, w tym wydalkow bicx^cych, a takxc
osiagni^cia xakladancj nadwyxki dochodow bicxqcych nad wydatkami bicxi|cynii.
Dokonanc wyxcj prxcx Skhid Orxckajacy ustalcnia poxwolity wyraxic opinic jak
vv scntcncji ninicjsxcj uchwaly.
Slosownic do art. 230 ust. 4 orax art. 246 ust. 3 ustawy x dnia 27 sicrpnia 2009 roku
o iinansach publicxnych ninicjsxa opinia podlcga publikacji prxcx jcdnostk9 samorxadu
tcrylorialncgo w tcrminic 7 dni od dnia jcj otrxymania na xasadach okrcslonych w uslawic x dnia
6 wrxc.snia 2001

roku o dostcpic do informacji

public/ncj (Hx.U'.Nr I 12. pox.

1 ] 9<S

x poxnicjsxymi xmianami).
Od opinii ninicjsxcj na podstawic art. 20 ust. 1 ustawy x dnia 7 paxd/icrnika 1992 roku
o rcgionalnych ixbach obrachunkowych sluxy odwolanic do Kolcgium Rcgionalncj l/.by
Obrachunkovvcj w l.odxi \ tcrminic 14 dni od dnia dorcc/cnia uchwaly Sktadu Orxckajijccgo.
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