
w LOOZI
..jradzu

U c h w a l a Nr IV / 68 / 2016

Skladu Orzekaj^cego Kcgionalncj Izby Obrachunkoyvcj w l.oclxi

/ dnia 14 kwictnia 2016 roku

w sprawic opinii o sprawo/daniu z wykonania budxclu Gminy Ostrowck za 201 5 rok.

Na podstawic art. 13 pkl 5 w /wiqzku z art. I1) ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdzicrnika 1992

roku o regionalnych izbaeh obrachunkowych (tckst jcdnolity / 2012 roku. poz. 1 1 1 3

z. pozniejszymi zmianami), po rozpalrzcniu przcdlozonego przez Wqjta Gminy Ostrowck

sprawozdania z wykonania budzetu za 2015 rok, Sklad Orzekajqcy Rcgionalncj Izby

Obrachunkowej wLodzi:

1. Barbara Polowczyk - przcwodniczqca

2. Grazyna K.OS - czlonck

3. Pavvcl Dobrzyiiski - czlonck

uclnvala, co nast^pujc:

Opiniu jc siy pozytywnic sprawozdanie z wykonania budzelu Gminy Ostrowck za 2015 rok.

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

Slosownic do postanowicri art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sicrpnia 2009 roku o Imansach

publicznych (tckst jcdnol i ty Dz.U. / 2013 roku, poz. 885 z poznicjszymi zmianami), Wojl Gminy

Ostrowck przedlozyl Rcgionalncj Izbic Obrachunkowej w Lodzi sprawozdanie roc/nc z wykonania

budzctu Gminy za 2015 rok. Opinic o lym sprawozdaniu, Sklad Or/ckajqcy wydal w oparciu

o nastcpujqcc dokumcnty:

1. Sprawozdanie opisowc / wykonania budzetu za 2015 rok;

2. Sprawozdania budzctowc sporzqdzonc na podstawic rozporzqdzcnia Ministra Finansow z dnia

16 styc/nia 2014 r. w sprawic sprawozdawczosci budzetowcj (Dz.U. z 2014 roku, poz.l 19 zc

/.mianami) i rozporza.dzenia Ministra I'inansow z dnia 4 marca 2010 r. w: sprawic sprawozdan

jcdnostck seklora flnansow publicznych w zakrcsic opcracji flnansowych (tj.Dz.U.z 2014 roku.

poz. 1773);

3. Uchwat? Rady Gminy Oslrowck w sprawic uchwalenia budzctu na 2015 rok wrax

z uchwalami i zarzqdzcniami zmicniajqcymi budzct, kttirc wplyn^ly do Rcgionalncj Izby

Obrachunkowej w Lodzi;



4. Inlbrniacj^ o stanie mienia Gminy.

Na podstawic analizy przedlozonych dokumcntow, Sklad Orzckajacy uslalH,

zc sprawo/dania statystycznc sporzajdzone zostaly zgodnie z wymogami wynikajajsymi

z powyzszych Rozporzqdzcn Ministra l;inansow. Dane w nich zawarte, w zakrcsic kwot

planowanych, korelujq /. danymi wynikajajcymi z uchwaly budzctowcj po zmianach. Sprawozdanie

opisowe / wykonania budzetu zawicra dane liczbowc zgodnc z przedlozonymi sprawozdaniami

statystycznymi.

Dochody budzetu ogolem zrealizowano w wysokosci 15.439.476,59 zl, co stanowi 99,60%

planu. naiomiasl wydatki ogolem budzetu w kwocie 15.136.280,26 zl, t j . 95,39% zalozoncgo

planu..

Dochody bicz^ce budzctu wykonano w wysokosci 15.012.807,56 zl (99,62% planu).

a wydatki biczqcc w kwocie 14.295.490.17/1 (95,19 % planu}. Z powyzszcgo wynika, zc

na konicc roku budzctowcgo 2015 zostala zachowana zasada, o ktorcj mowa w art. 242 ust. 2

ustavvy z dnia 27 sicrpnia 2009 roku o finansach publicznych, bowicm wykonanc dochody bic/.qcc

sa^ wyzszc. anizcli wykonanc wydatki biczqcc.

Dochody majqikowc budzetu zrealizowano w kwocie 426.669,03 zl (99.05% planu).

natomiasl vvydalki majqtkowe wykonano na poziomie 840.790.09 zl ( 98,86% planu).

Dlug t iminy na koniec 2015 roku. ustalony na podstawie sprawozdania Rb- / (o stanie

zobowiqzan wcdlug tytulow dluznych oraz porc/czeri i gwarancji wg stanu na konicc IV kwarialu

2015 roku) wyniost 4.330.000.00 zl. Na kwolc dlugu skladaja^ si^1 zobowia/ania z lylulu

zaciiignietych krcdytow. Na koniec 2015 roku w jednostce nie wyslaj>ily zobowiaj^ania wymagalno.

Niniejsza opinia oparta jest wyl^cznie na wynikach analizy przcdtozonych przez jcdnostkc

dokumcntow i dotyczy jedynie formalno - prawnych aspektow wykonania budzctu. Zatcm nic moze

bye uwazana za rownoxnaczna. z wszcchstronn^ ocena^ prawidlowosci ealoksztahu gospodarki

finansowej Gminy.

Sklad Orzekajacy w podj^tej uchwalc nie dokonal occny celowosci wydatkowania srodkou

budzelu badancj jcdnostki w zakrcsic zadari wtasnych ani gospodarnosci wykonujajcych budzel.

Occna w tym xakresie, stosownic do obowiazujajcych przcpisow, nalczy do wlasciwosei Rady.

Od opinii wyrazonej w niniejszcj uehwale sluzy odwolanie do pelnego skladu Kolegium

Regionalncj Izby Obrachunkowcj w Lodzi w tcrminic 14 dni od dnia dor^czcnia uehwaly.


