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Skladu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi

z dnia 4 pazdziernika 2018 roku.

w sprawie opinii dotyczacej informacji o przebiegu wykonania budzetu Gminy Ostrowek

za I polrocze 2018 roku.

Dzialajac na podstawie art. 13 pkt 4 w zwiazku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika

1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 561),

Sklad Orzekajacy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi:

1. GrazynaKos - przewodniczaca

2. Pawel Dobrzynski - czlonek

3. BogdanLagwa - czlonek

uchwala, co nastepuje:

opiniuje sie pozytywnie informacje o przebiegu wykonania budzetu Gminy Ostrowek

za I polrocze 2018 roku.

Uzasadnienie

Przedmiotem badania stanowiacym podstawe do wydania niniejszej opinii jest

przedlozona przez Wojta Gminy Ostrowek informacja o przebiegu wykonania budzetu Gminy

Ostrowek za I polrocze 2018 roku wraz z informacja o ksztaftowaniu sie wieloletniej prognozy

fmansowej w tym o przebiegu realizacji przedsiewzi^c oraz informacja o przebiegu wykonania

planu finansowego instytucji kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakladu Podstawowej

Opieki Zdrowotnej. Wyrazajac opinie dotyczaca oceny przebiegu wykonania budzetu

za I polrocze 2018 roku, Sklad Orzekajacy zapoznal sie z budzetem po zmianach wedlug stanu na

dzieh 30 czerwca 2018 roku, uchwala w sprawie wieloletniej prognozy fmansowej i jej zmianami

oraz sprawozdaniami budzetowymi dotyczacymi badanego okresu.

Na podstawie powy±szych materiatow ustalono, co nastepuje:

I . I . Badana informacja zostala przedlozona w terminie okreslonym w art. 266 ust. 1 ustawy

z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017 roku, poz. 2077

z pozniejszymi zmianami) i co do zasady, odpowiada zakresowi i formic ustalonej przez organ

stanowiacy w uchwale dotyczacej informacji o przebiegu wykonania budietu za I polrocze.

2. Analiza porownawcza danych zawartych w informacji o przebiegu wykonania budzetu

z kwotami planowanymi w budzecie na 2018 rok oraz wielkosciami wykazanymi



w przedlozonych sprawozdaniach budzetowych za I polrocze 2018 roku wykazala zgodnosc

kwot planowanych i wykonanych w przedlozonych przez Wqjta dokumentach.

3. Realizacja planowanych dochodow i wydatk6w na dzieri 30 czerwca 2018 roku

przedstawiala sie nastepujaco:

- dochody wykonano w wysokosci 10.554.305,03 zl, tj. 54,38% planu,

Sklad Orzekajacy zwraca jednak uwage na niskie wykonanie dochodow majatkowych, ktore

na 2018 rok zostaly zaplanowane w kwocie 88.000,00 zl, a zrealizowane w I polroczu 2018

roku w wysokosci 2.400,00 zl, co stanowi zaledwie 2,73% planu. Majac na uwadze

powyzsze wskazuje sie na koniecznosc dokonania analizy i ewentualnej korekty wielkosci

dochodow majatkowych przyjetych w budzecie 2018 roku,

wydatki wykonano w wysokosci 9.592.915,35 zl, tj. 45,98% planu. Przeprowadzona

analiza wykazala, ze istotny wplyw na takie wykonanie wydatkow budzetowych miala niska

realizacja wydatkow majatkowych zaplanowanych na 2018 rok. W badanym okresie

wykonanie ich stanowilo jedynie 1,98% planu. W przedlozonej informacji omowiono

przebieg realizacji inwestycji oraz przedstawiono stopieh wykorzystania srodkow na

poszczegolnych zadaniach. Sklad Orzekajacy wskazuje, iz w przypadku, gdy w 2018 roku

zaplanowane inwestycje nie beda^ wykonane w uchwalonych wielkosciach, nalezy dokonac

stosownej korekty strony wydatkowej budzetu,

- wykonane dochody biezace wyniosly 10.551.905,03 zl, wydatki biezace wykonano

natomiast w wysokosci 9.564.682,76 zl, co oznacza, iz na dzien 30 czerwca 2018 roku

nadwyzka operacyjna uksztahowala sie na poziomie 987.222,27 zl. Spelnione zostaly

zatem postanowienia, o kt6rych mowa w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

o finansach publicznych.

4. W okresie poddanym analizie nie stwierdzono przekroczenia planowanych wydatkow

oraz powstania zobowiazari wymagalnych.

II. Dane zawarte w informacji o ksztaltowaniu sie wieloletniej prognozy fmansowej w tym

o przebiegu realizacji przedsiewziec, dotyczace 2018 roku, koreluja z danymi zawartymi

w informacji o przebiegu wykonania budzetu za I potrocze 2018 roku. Dane dotyczace zadluzenia

Gminy s^ zgodne z danymi wykazanymi w kwartalnym sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiqzari

wedhig tytulow dhoznych oraz poreczeri i gwarancji jednostki samorza/iu terytorialnego wg stanu

na dzien 30 czerwca 2018 roku. Wielkosc zobowiazari dlugoterminowych na koniec badanego

okresu wyniosla 5.250.000,00 zl. Wskaznik splaty tego zadluzenia w roku 2018 i w dalszych

latach wieloletniej prognozy fmansowej spelnia wymogi art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

roku o finansach publicznych. Zgodnie z tym przepisem, obciazenie budzetu z tytulu splaty
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dlugu nie moze przekroczyc dopuszczalnego wskaznika, ustalanego jako srednia arytmetyczna

z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodow biezacych powiekszonych

o dochody ze sprzedazy majatku oraz pomniejszonych o wydatki biezace, do dochodow

ogolem budzetu.

III. Z informacji o realizacji planu finansowego Gminnego Osrodka Upowszechniania Kulrury

i Sportu, ktory obejmuje takze dzialalno^c Biblioteki wynika, ze na koniec I potrocza 2018 roku

nie wystapily naleznosci wymagalne ani tez zobowiazania wymagalne. Naleznosci wymagalne

jak i zobowiazania wymagalne nie wystapity rowniez w badanym okresie w Samodzielnym

Publicznym Zaktadzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Planowane i wykonane kwoty dotacji,

otrzymane z budzetu Gminy, wykazane w informacji sa zgodne z wielkosciami ujetymi

w informacji o przebiegu wykonania budzetu Gminy oraz w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania

planu wydatkow budzetowych jednostki samorzadu terytorialnego za okres od poczatku roku

do dnia 30 czerwca roku 2018.

Uwzgledniajac powyzsze, w oparciu o przedlozona informacje i sprawozdania budzetowe,

Sklad Orzekajacy postanowit jak w sentencji uchwaty.

Niniejsza opinia oparta jest wytacznie na wynikach analizy przedlozonych dokumentow

i dotyczy jedynie formalno - prawnych aspektow wykonania budzetu. Nie moze bye zatem uwazana

za rownoznaczna. i wszechstronna ocen^ prawidlowosci przebiegu wykonania budzetu za I polrocze

2018 roku.

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

7 pazdziernika 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, stuzy odwolanie do petnego

skladu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi, w terminie 14 dni od dnia

doreczenia uchwaly.
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