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Skladu Orvekajncc£o Regionalncj I/by Obrachunkowej w Lodzi
z dnia 26 listopada 2015 roku
w sprawic opinii o projckcie budzctu Gminy Ostrowck na 2016 rok.

Dzialajac na podstawie art. 13 pkt 3 i art. 19 usl.2 usta\vy z dnia 7 pazdziernika 1992 roku
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2012 roku, poz. 1 1 1 3 z pozniejszymi
zmianami), Sklad Orzekajaj;y Regionalncj Izby Obrachunkowej w l,odzi w skladzie:
1. Barbara Polowezyk

- przewodniczaea

2. Grazyna Kos

- ezlonek

3. Pawcl Dobrzyriski

- c/lonek
uchwala, co nastepuje:

opiniuje sie^ pozytj'wnic projekt budzetu Gminy Oslrowck na2016 rok.

Uzasadnienie
Sklad Orzekajqey rozpatrzyl przedlozony przcz Wojta Gminy Ostrowek projekt budzetu
Gminy na 2016 rok. Na podstawie powyzszcgo projektu ustalono, co nastcpujc:
Dochody ogolcm budzetu ksztattujq si^ na poziomic 13.581.200,00 zl, z tego na dochody
biez^ce przypada

13.468.400,00 zl, a na majqtkowc

112.800,00

zl. Wydatki ogolcm

zaplanowano w wysokosci 14.404.600,00 zl, z tego wydatki biczqcc stanowi^ 13.465.600,00 zl,
a maj^lkowe 939.000,00 zl. 7. powy/szyeh danyeh wynika, ze wyst^puje nadwyzka dochodow
biezi(.cych nad wydatkami bicza^eymi, co zapewnia zgodnosc z wymogami art. 242 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o fmansach publieznyeh (leksl jednolity Dz.U. z 2013 roku, po/. 885 z
pozniejszymi zmianami).
Rozehody budzelu zwi^Zcine ze splat^ zacit\gni^lych wezesniej kredylow zaplanowano
w kwoeie 550.000,00 zl. Przychody budzetu z tytulu kredytow. z przeznaezeniem na
sfinansowanic

planowancgo

dcficytu

oraz

splat^

zaciqgnictych

wezesniej

zobowi^zan

zaplanowano w wysokosei 1.373.400,00 zl.
W ocenie Skladu Orzekaja^cego, po dokonaniu analizy przcdlo/onych malcriatow,
stwierdza si^, ze zakres projektu budzetu oraz jego szczegolowose sq zgodnc z wymogami
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o fmansach publieznyeh,

Opini? Skiadu Orzekaj^cego o projekcie budzctu sformutowana^ w niniejszcj uchwalc,
stosownie do postanowieri zawartych w art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych, Wojt Gminy jest obowia^zany przedslawic, przed uchwalcnicm budzctu,
Radzic Ciminy.
Od ninicjszej uchwaly na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 pazdzicrnika 1992 r.
o rcgionalnych izbach obrachunkowych przysiuguje odwolanie do pehiego skfadu Kolcgium
Rcgionalncj I/by Obraclumkowej wLod/i.

