U c h w a l a Nr IV / 57 / 2017
Skladu Orzvkajqccgo Kcgionalncj Izby Obrachunkowej w hod/.i
/.dnia 11 kwictnia 2017 roku
w sprawic opinii o sprawozdaniu z wykonania hudzctu Gininy Ostrowck xa 2016 rok.
Na podstawie art. 13 pkt 5 w zwiazku z art. 19 ust. 2 ustawy /. dnia 7 pazdzicrnika 1992
roku o rcgionalnych izbach obrachunkowych (tekst jcdnolity Dz.U. x 2016 roku, poz. 561),
po roxpoxnaniu przcdloxoncgo prx.cx Wqjta Gminy Ostrowek sprawozdania x wykonania budxclu
( J m i n y xa 2016 rok, Sklad Orzekajacy Rcgionalnej Izby Obrachunkowej w Lodxi:
1 . Barbara Polowczyk

- przewodniczaca

2. Grazyna Kos

- cztonek

3. Pawcf Dobrxyriski

- cxlonck
uchwala, co

Opiniujc sic po/.ytywnie sprawoxdanic / wykonania budzetu Gminy Ostrowek za 2016 rok.

llzasadnicnic
Slosownie do postanowioii art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sicrpnia 2009 roku o finansach
publicxnych (tckst jcdnolity Ox.U. x 2016 roku, pox. 1870 xc xm.), Wqjt Gminy Ostrowck
prxcdfoxyl Rcgionalnej Ixbic Obrachunkowej w Lodxi sprawoxdanie rocxne x wykonania budzetu
Gminy xa 2016 rok. Opinit; o tym sprawoxdaniu. Sklad Orzekaja.cy wydal w oparciu
0 nastcpujace dokumenty:
1 . Sprawoxdanic opisowe x wykonania budzetu za 2016 rok;
2. Sprawoxdania budzctowc sporx^dzone na podstawic roxporxadzcnia Ministra l ; inansow x dnia
16 stycznia 2014 r. w sprawic sprawoxdawcxosci bud^elowej (tekst jednolity Dz.U. z 2016
roku. poz. 1015 ze zmianami) i roxporxadzcnia Ministra 1-inansow x dnia 4 marca 2010 r.
w sprawic sprawozdan jcdnoslck scktora

finansow publicxnych w zakresic opcracji

I'mansowych (tckst jcdnolity I")/. U. x 2014 roku, pox. 1773);
3. Uchwale Rady Gminy Oslrowck w sprawic uchwalcnia budxctu na 2016 rok wrax
x uchwalami i xarxadxcniami xmieniajqcymi budzet, ktore wplyncly do Rcgionalnej Ixb\j w Lodzi;

4. lnfonnacJ9 o slanie mienia Gminy.
Na

podstawic

xe sprawozdania

analix.y

stalystyc/.nc

prxedloxonych

dokumentow,

sporxadzone zostaly zgodnie

Sklad

Orzckajcjcy

x wymogami

uslalit,

wynikajacymi

2

z powyzszych Rozporzadzeri Ministra Finansow. Dane w nich zawarte, w /akresie kwot
planowanych, korcluja z danymi wynikajacymi z uchwaly bud/elowcj po zmianach. Sprawo/danic
opisowe z wykonania budzetu zawiera dane liczbowc zgodnc /, pr/edlo/onymi sprawo/daniami
statystycznymi.
Dochody budzetu ogolem zrcalizowano w wysokosci 17.778.697,07 zl, co stanowi 100,01%
planu. natomiast wydatki budzetu ogolem w kwocic 17.598.026.84 zl tj. 95,55 % zalo/onego planu.
Na etapie wykonania budzetu wystapila nadwyzka dochodow nad wydatkami w wysokosci
180.670,23/1.
Dochody bic/ace budzetu wykonano w wysokosci 17.596.501,49 zl (100,00 % planu).
a wydatki biezacc w kwocic 16.790.599,46 zl (95,35 % planu). 7 powyzszego wynika, ze
na koniec roku budzctowcgo 2016 /.ostala /achowana xasada, o klorej mowa w art. 242 usl. 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, bowiem wykonane dochody biezacc
sa wyzsze, anizeli wykonane wydatki biezacc.
Dochody majatkowe budzetu zrcalizowano w kwocic 182.195,58 7,1 (100,78 % planu).
nalomiasl wydalki majatkowe wykonano na poziomic 807.427,38 A (99,88 % planu).
Dlug Gminy na koniec 2016 roku, uslalony na podstawie sprawozdania Rb- 7. (o stanic
zobowiazan wedlug tytulow dluznych oraz por^czeh i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartalu
2016 roku) wyniosl

4.300.000,00 zl. Na kwot£ dlugu skladajij si^ zobowia/.ania / lytulu

zaci^gnietych kredytow. Na koniec 2016 roku w jednostce nie wyst^pily zobowia/ania wymagalne.
Niniejsza opinia oparta jest wylacznie na wynikach anali/y przedlozonych przc/ jcdnostkc
dokumcntow i dolyezy jedynie formalno - prawnych aspektow wykonania budzetu. /atcm nie mozc
bye uwazana za rownoznaczna z wszcchstronna ocena prawidlowosci caloksztallu gospodarki
finansowej Gminy.
Sklad Orzekajacy w podjetcj uchwale nie dokonal occny cclowosei wydatkowania srodkow
budzetu badancj jednostki w zakrcsie zadah wlasnych ani gospodarnosci wykonujacych bud/ct.
Ocena w tym zakrcsie, stosownie do obowiqzujacych przepisow, nalezy do wtasciwosci Rady.
Od opinii wyrazoncj w niniejszej uchwale sluzy odwolanie do pelnego skladu Kolcgium
Rcgionalnej Izby Obrachunkowcj w Lodzi w terminie 14 dni od dnia dorec/enia uchwaly.

