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Skladu Orzekajacego Regionalncj Izby Obrachunkowej w Lodzi

w sprawie opinii dotyczacej mozliwosci sfinansowania dcficytu budzetowego oraz

prawidlowosci planowanej kwoty dlugu Gminy Ostrowek.

Na podstawie art. 230 ust. 4 oraz 246 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

publicznych (tckst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 z pozn.zm.) w zwiazku z art. 19 ust.

2 ustawy z dnia 7 pa/dziernika 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst

jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 1113 z pozn.zm.) Sktad Orzekajacy Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Lodzi:

1. Barbara Polowczyk - przewodniczaca

2. Grazyna Kos - czlonek

3. Pawel Dobrzynski - czlonek

uchwala, co nastepuje:

§ 1

Opiniuje sie pozytywnie mozliwosc sflnansowania przez Gmine Ostrowek deticytu

budzctowego przedstawionego w uchwale budzetowej na 2015 rok.

§2

Opiniuje sit? pozytywnie prawidlowosc planowanej kwoty dlugu, wynikajacej z planowanych

i zaciagnietych zobowiazari Gminy Ostrowek.

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

Sktad Orzekajacy formulujac opinie zawarte w sentencji przyja^ za podstawe danc

wynikajace z nastepujqcyeh uchwal:

- Nr 11/11/2014 Rady Gminy Ostrowek z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia

Wicloletnicj Progno/y Finansowej Gminy Ostrowek na lata 2015 - 2022;

- Nr 11/12/2014 Rady Gminy Ostrowek z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia

budzetu Gminy Ostrowek na 2015 rok.

Dochody budzetu na 2015 rok zaplanowano w wysokosci 14.703.401,27 zi, a wydatki

na poziomie 15.109.045,27 zt. Planowany deficyt budzetu ksztaltuje sie w wysokosci
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405.644,00 zl Jako zrodlo pokrycia tego deficytu wskazano przychody z tytulu kredytow tj.

zrodla okreslonego w art. 217 ust. 2 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

publicznych.

W dalszych latach prognozy 2016 - 2022 planuje sie budzety z nadwyzka dochodow nad

wydatkami, ktora przeznacza si? na splate wczesniej zaciagnietych zobowiazari z tytulu

kredytow. We wszystkich latach prognozy spelniona zostanie zasada okreslona w art. 242 ustawy

z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, bowiem w latach

2015 - 2022 dochody biezace budzctow zaplanowano w kwotach wyzszych od wydatkow

biezacych.

Kwota dlugu Gminy na koniec 2015 roku, przedstawiona w wieloletniej prognozie

finansowej Gminy Ostrowek - wynikajaca z zaciagnietych i planowanych do zaciagniecia

kredytow i pozyczek, z uwzglednieniem planowanych splat zaciagnietych zobowiazari - zostala

okreslona prawidlowo i wynosi 5.135.644,00 zl.

Splata dlugu Gminy uwarunkowana jest wymogami, wynikajacymi z art. 243 ustawy

z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. W swietle tego przepisu ustalany jest

indywidualny wskaznik maksymalnego obciazenia budzetu danej jcdnostki splatami dlugu

- wyliczany jako srednia arytmetyczna obliczona dla ostatnich trzcch lat rclacji jej dochodow

biezacych powi^kszonych o dochody ze sprzedazy majatku oraz pomniejszonych o wydatki

biezace do dochodow ogolem. W Gminie Ostrowek, relacje splat rat kredytow wraz

z odsetkami do planowanych dochodow budzetu w roku 2015 i dalszych latach prognozy

nie przekraczaja wartosci dopuszczalnego wskaznika splat, ustaloncgo dla danego roku

budzetowego, wyliczonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Biorac pod uwage powyzsze ustalenia, Sklad Orzekajacy postanowil wydac opinic

zawarte w § I i § 2 sentencji niniejszej uchwaly.

Stosownie 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

terytorialnego w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania na zasadach okreslonych w ustawie z dnia

6 wrzesnia 2001 roku o dostepie do intbrmacji publicznej (tekst jednolity Dz.U. z 2014 roku,

poz. 782).

Od niniejszej uchwaly na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 roku

o regionalnych izbach obrachunkowych sluzy odwolanie do pemego skladu Kolegium

Regionalnej Izby Obrachunkowej wLodzi.


