
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w todzi

Zesp61 Zarmejscowy w Sieradzu
UchwalaNr IV / 33 /2018

NIP 7251038 966, RegonP-470428076

z dnia 31 stycznia 2018 roku

Skladu OrzckiijqccK" Reyionalncj Izby Obrachunkowej w t,odzi

w spranic opinii dotye/^cej mozliwosci sfinansowania dcficytu budzetowego oraz

prawidlowosci planowaiu j kwoty dlugu Cminy Ostrowek.

Na podstawie art. 230 usl. 4 oraz 246 ust. 3 ustawy z dnia 27 sicrpnia 2009 roku

0 iinansach publicznych (icksl jednolity Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077), w xwiazku z art. 19

ust. 2 uslawy z dnia 7 pazd/.icrnika 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tckst

jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 561), Skiad Orzekajacy Rcgionalnej I/by Obrachunkowej

w Lodzi:

1 . Barbara Polowczyk - przewodnicz^ca

2. Grazyna Kos - czlonek

3. Pawel Dobrzyriski - czlonek

uchwala, co nast^pujc:

Opiniuje sic pozyt>'\vnie inozlivvosc stinansowania przez Gmine Ostrowek defiL->tu

bud/ctowego, przedstawioncgo w uchwale budzetowcj na 201 8 rok.

§2

Opiniuje si^ pozytyvvnie prawidlowosc planowanej kwoly dlugu, wynikajacej z planowanych

i /aciagnietych zobowiazan Gminy Ostrowek.

U Z A S A D N I E N I E

Sklad Orzekajacy formulujac przedmiotowe opinie przyjal za podstawe danc wynikajaec

z nast^pujacych uchwal:

Nr XXVII/193/2017 Rady Gminy Ostrowek z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawic

uchwalcnia Wiclolclnicj Prognozy Finansowej Gminy Ostrowek na lata 2018 - 2028;

• Nr XX VI I/ 194/20 17 Rady Gminy Ostrowek z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia

budzetu gminy Ostrowek na2018 rok.

Dochody budzetu na 2018 rok zaplanowano w wysokosci 18.415.400,00 zl, a wydatki

na poziomie 19.700.400,00 /I. Planowany deficyl bud/etu ksztaltujc si^ w wysokosci



1.285.000,00 zl. Na pokrycie tego deficytu zaplanowano przychody z lytulu krcdytow

tj. zrodla okrcslonego w art. 217 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

publicznych. Rozchody budzetu, zwiazane ze splata /aciagnietych wczesnicj krcdytow

zaplanowano w wysokosci 470.000,00 zl. Przychody budzetu na 2018 rok z tytulu planowanych

do zaciagni^cia krcdytow, przcznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budzetu

i rozchodow budzetu ustalono na poziomie 1.755.000,00 zl. W dalszych latach progno/y 2019

- 2028 nie planuje sie przychodow budzetu - budzcty w tych latach zamykaja sic nadwyzkij

dochodow nad wydatkami, ktora przeznacza si<? na splate wczcsniej zaciagnietych zobowiazah.

Prognozowana kwota dlugu Gminy na koniec 2018 roku. przedslawiona w wielolctnicj

prognozie finansowej Gminy Ostrowek - wynikajaca z zaciagnietych oraz planowanych do

zaciagniecia kredytow, z uwzglednieniem planowanych splat zaciagni9tych zobowiazari -

zostala okrcslona prawidlowo i wynosi 7.005.000,00 zl.

Splata dlugu ( i m i n y uwarunkowana jest wymogami, wynikajacymi x. art. 243 ustawy

z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. W swietle tego pr/cpisu ustalany jest

indywidualny wskaznik dopuszczalnego obciazenia budzetu danej jcdnostki sptatami dlugu -

wyliczany jako srednia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodow

biezacych powiekszonych o dochody ze sprzedazy majatku oraz pomniejszonych o wjdalki
F

biezacc do dochodow ogolem. Wskazniki splaty zadluzenia Gminy Ostrowek w roku 2018

i dalszych latach prognozy nic przekraczajq wartosci dopuszczalnego wskaznika splat,

uslaloncgo dla dancgo roku budzetowego, wyliczonego zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27

sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Biorac pod uwage powyzsze ustalenia, Sklad Or/ekajacy postanowil wydac opinic

/.awartc w § 1 i § 2 scntencji niniejszcj uchwaly.

Slosownie do art. 230 ust. 4 oraz art. 246 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

o finansach publicznych niniejsza opinia podlega publikacji przez jednostke samorzadu

tcrytorialnego w tcrminie 7 dni od dnia jej otrzymania na zasadach okreslonych w ustawie z dnia

6 wrzesnia 2001 roku o dost9pic do informacji publiczncj (tckst jcdnolity Dz.U. z 2016 roku,

poz- 1764 ze zmianami).

Od niniejszcj uchwaly na podstawie art. 20 ust. 1 uslawy z dnia 7 pazdziernika 1992 roku

o regionalnych izbach obrachunkowych sluzy odwolanic do pclncgo skladu Kolcgium

Rcgionalncj Izby Obrachunkowej wLodzi.


