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Skladu Orzekajqcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi

z dnia 5 grudnia 2014 roku

w sprawie opinii o mozliwosci sfmansowania deficytu budzetu Gminy Ostrowek.

Dzialajajc na podstawie art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 roku, poz.885 z pozn. zm.), Sklad Orzekaja^cy

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi w skladzie:

1. Barbara Polowczyk - przewodniczajca

2. Grazyna Kos - cztonek

3. Pawet Dobrzyriski - cztonek

uchwala, co nastejmje:

opiniujc sit? pozytywnic mozliwosc sfmansowania deficytu budzetu przcdstawionego

w projekcie budzetu Gminy Ostrowek na 2015 rok.

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

Sktad Orzekaj^cy dokonal analizy projektu uchwaty budzetowej Gminy Ostrowek na rok

2015. W oparciu o przedfozony projekt ustalono, ze dochody budzetu zaplanowano w wysokosci

13.687.077,00 zl, a wydatki na poziomie 14.092.721,00 zl. Deficyt budzetu ksztaitujc sie^

w wysokosci 405.644,00 zt. Na pokrycie tego deficytu zaplanowano przychody z tytulu

kredytdw tj. zrodla okresloncgo w art. 217 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

o finansach publicznych.

Dochody bic^ce budzetu na 2014 rok zaplanowano w kwocie wyzszej o 2.487,65 zl,

anizeli wydatki bieza^ce. Zostala zatem zachowana zasada, wynikaja^ca z art. 242 powyzszej

ustawy o finansach publicznych.

Na podstawie danych zawartych w projekcie wieloletniej prognozy fmansowej ustalono

dopuszczalny poziom sptat zadtuzenia oraz planowane wskazniki splaty dlugu, zgodnie

z wymogami art. 243 ww. ustawy o finansach publicznych. Ksztaltowanie si? powyzszych

wskaznikow wyznacza mozliwosc zadluzania sie jednostki. W roku 2015 - indywidualny

wskaznik dopuszczalnego obciqzenia budzetu Gminy Ostrowek z tytulu splaty dlugu, wyliczony

zgodnie z dyspozycjq wskazanego wyzej przepisu prawa - ksztahuje si^ na poziomie 7,47 %.
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Natomiast wskaznik splat z tytulu zaciqgni^tych krcdytow ( 800.000,00 zl) oraz odsetek od tych

zobowia^zari (198.000,00 zl) w relacji do planowanych dochodow budzetu w roku 2015 nie

przekracza wartosci dopuszczalnego wskaznika, wynosi bowiem 7,29 %. We wszystkich,

dalszych latach prognozy, spelnionc zostaly wymagania normy zawartej w art.243 ustawy o

finansach publicznych.

Stosownie do art. 246 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

ninicjsza opinia podlega publikacji przez jednostk? samorz^du terytorialnego w tcrminie 7 dni od

dnia jej otrzymania na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dost^pie do

informacji publicznej (tekst jednolity z 2014 roku,poz.782).

Od opinii wyrazonej w niniejszej uchwalc, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7

pazdziernika 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolily Dz.U.z 2012

roku, poz. 1113 z pozn.zm.) shizy odwolanic do pemego skladu Kolegium Regionalnej Izby

Obrachunkowcj w Lodzi, w terminie 14 dni od dnia dor^czenia uchwaly.
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