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Sktadu Orzekaj^cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi

z dnia 5 grudnia 2014 roku

w sprawie opinii o projekcie budzetu Gminy Ostrowek na 2015 rok.

Dziataja^c na podstawie art. 13 pkt 3 art. 19 ust.2 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992

roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2012 roku, poz. 1113

z pozn.zm.), Sktad Orzekaja^cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi w sktadzie:

1. Barbara Polowczyk - przewodnicza^ca

2. Grazyna Kos - cztonek

3. Pawel Dobrzyriski - czlonek

uchwala, co nast^puje:

opiniuje si^ pozytywnie projekt budzetu Gminy Ostrowek na 2015 rok.

U z a s a d n i e n i e

Sktad Orzekaj^cy rozpatrzyt przedtozony przez Wojta Gminy Ostrowek projekt

budzetu Gminy na 2015 rok. Na podstawie powyzszego projektu ustalono, co

nast^puje:

Dochody ogotem budzetu zaplanowano na poziomie 13.687.077,00 zt, z tego na

dochody biezace przypada 13.429.608,65 zi, a na maja^tkowe 257.468,35 zt. Wydatki

ogotem zaplanowano w wysokosci 14.092.721,00 zt, z tego na wydatki biezace

przypada 13.427.121,00 zt, a na maj£[tkowe 665.600,00 zt. Z powyzszych danych

wynika, ze wystepuje nadwyzka dochodow biezqcych nad wydatkami biezacymi, co

zapewnia zgodnosc z wymogami art. 242 ustawy o finansach publicznych

Przychody budzetu z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu

oraz sptat§ zacisigni^tych wczesniej zobowia^zah zaplanowano w kwocie 1.205.644,00

zt. Rozchody budzetu zwistzane ze sptata, zacia^gni^tych wczesniej kredytow

zaplanowano w kwocie 800.000,00 zt.

W ocenie Sktadu Orzekajapego, po dokonaniu analizy przedtozonych materiatow

stwierdza si^, ze projekt budzetu zostat opracowany zgodnie z wymogami ustawy
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z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku,

poz. 885 ze zm.).

Opini§ Skladu Orzekajsjcego sformutowana, w niniejszej uchwale, stosownie do

postanowieh zawartych w art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o

finansach publicznych, Wojt Gminy jest obowiazany przedstawic, przed uchwaleniem

budzetu, Radzie Gminy.

Od niniejszej uchwaty na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 pazdziernika

1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych przystuguje odwotanie do petnego

skladu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi.


