
Elekironiczme podpisany przez

Gra^na Kos. RIO w todzi

dnia 18 kwielnia 2019 r

U c h w a I a Nr IV / 55 / 2019

Sktatlu Orzekaji|cego Rcgionalnej Izby Obrachunkowej w I ml/i

z dnia 16 kwietnia 2019 roku

w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budzctu Gminy Ostrowek za 2018 rok.

Na podstawie art. 13 pkt 5 w zwiqzku / art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdzicrnika 1992

roku o rcgionalnych izbach obrachunkowych (tckst jednolity z 2016 roku, poz. 561 7 poznicjszymi

zmianami), po rozpoznaniu przedlo/onego przez Wojta Gminy Ostrowek sprawo/dania

z wykonania budzctu za 2018 rok. Sklad Orzekajacy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi:

1. Grazyna Kos - przewodniczqca

2. Pawel Dobrzyhski r / K m e k

3. Bogdan L^gwa - czlonek

IH li\, co nast^puje:

Opiniuje sie pozytywnie sprawozdanie z wykonania budzetu Gminy Ostrowek za 2018 rok wraz

z informacja o stanic mienia Gminy i objasnieniami.

U z a s a d n i c n i c

Wypemiajac obowiazck nalozony art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

o finansaeh publicznych (tekst jednolity Dz.U. / 2017 roku, poz. 2077 z pozniejszymi /miamimi)

Wqjt Gminy Ostrowek przedlozyl sprawozdanie roczne z wykonania budzetu Gminy za 2018 rok.

Sprawozdanic to zgodnie z art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 pazdzicrnika 1992 roku o rcgionalnych

izbach obrachunkowych podlega zaopiniowaniu przez regionalnq izbe obrachunkowa. Sklad

Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej \ Lodzi wydal opime w przedmiotowej sprawie

w oparciu o nastspujqce dokumenty:

1. Sprawozdania hudzctowe sporzadzone na podstawie rozporzadzenia Ministra Finansow z dnia

9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczosci budzetowcj (Dz.U. z 2018 roku, poz. 109

z pozniejszymi zmianami) i rozporzadzenia Ministra Finansow z dnia 4 marca 2010 r.

w sprawie sprawozdah jednostck sektora finansow publicznych w zakrcsie opcracji

flnansowych ( t j . Dz.U. z 2014 roku. poz. 1773);

2. Sprawozdanie opisowe z wykonania budzctu za 2018 rok;
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3. Uchwale Rady Gminy Ostrowek w sprawie uchwatenia budzetu na 2018 rok wra7 z uchwatami

i zarzadzeniami zmieniajqcymi budzet, ktore wptyn^ly do Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Lodzi.

Nadto Sklad Orzekajacy rozpatrzyl zatqczonq do sprawozdania z wykonania budzetu

za 2018 rok intbrmacj? o stanie mienia Gminy Ostrowek. Przedtozona informacja uw/gl^dnia dane

okreslone vv art. 267 ust. I pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o tlnansach publicznych.

Na podstawie analizy zgromadzonych dokumentow. Sklad Orzekajqcy uslalil ,

ze sprawozdania statystycznc sporzadzone zostafy zgodnie z wymogami wynikajacymi

z powyzszych Rozporz^dzen Ministra Finansow. Dane w nich zawartc, w zakresie kwot

planowanych, koreluja z danymi wynikajacymi z uchwahy budzetowej po zmianach. Sprawozdanie

opisowe z wykonania budzetu zawiera dane liczbowe zgodne z przedlozonymi sprawozdaniami

statystycznymi.

Dochody budzetu ogolern zrealizowano w wysokosci 20.169.572.89 zt (100,89% planu),

natomiast wydatki ogolem budzetu w kwocie 19.724.224,03 zt (95,98% planu).

Dochody biez^ce budzetu wykonano w wysokosci 20.063.072,89 zl (100,89% planu),

a wydatki biezace w kwocie 19.101.420.99 zt (96,35% planu). Z powyzszego wynika, ze na koniec

roku budzetowego 2018 zostala zachowana zasada, o ktorej mowa w art. 242 ust. 2 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 roku o tinansach publicznych, bowiem wykonane dochody biezace sa wyzsze,

anizeli wykonane wydatki biezace.

Dochody majatkowe budzetu zrealizowano w kwocie 106.500,00 zl, co stanowi 100%

planu. a wydatki majatkowe uksztattowaly sie na poziomie 622.803.04 zl, tj. 85.81% zatozonego

planu. Sprawozdanie opisowe zawiera intbrmacje o wykonaniu inwestycji zaplanowanych

w 2018 roku.

Dochody z oplat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w badanym okresie Gmina

wykorzystala w catosci na pokrycie kosztow zwiazanych z funkcjonowaniem systemu

gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dtug Gminy wskazany w sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiazan wedlug tytutow d]uznych

oraz por^czeh i gwarancji na dzieri 31 grudnia 2018 roku uksztaltowal si$ na po/iomie

5.150.000,00 zt. Zobowiqzania te obejmuj^ zaciagniete dlugoterminowe kredyty i pozyczki.

W analizowanym okresie sprawozdawczym Gmina nie udzielata por^czch i gwarancji. Na koniec

2018 roku w badanej jednostce nie wystaprty zobowiazania wymagalnc.

Niniejsza opinia oparta jest wyt^cznie na wynikach analizy przedtozonych przez jednostk^

dokumentow i dotyczy jedynic formalno - prawnych aspektow wykonania budzetu. Zatem nie moze

bye uwazana za rownoznaczna z wszechstronna ocenq prawidtowosci caloksztahu gospodarki

finansowej Gminy.
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Sktad Orzekajacy w podjetej uchwalc nie dokonal oceny celowosci wydatkowania srodkow

budzetu badanej jednostki w zakresie zadaii wtasnych ani gospodarnosci wykonuj^cych budzet.

Ocena w tym zakresie, stosownie do obowi^zuj^cych przepisow, nalezy do wlasciwosci Rady.

Od opinii wyrazonej w niniejszej uchwale, na podstawie art. 20 ustawy z dnia

7 pazdziernika 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, sluzy odwolanie do pelnego

Skiadu Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia dor^czenia uchwaly.


