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U c h w a l a Nr IV / 287 / 2017

Skladu Orzckaji|ccgo Kcgionalncj Izby Obruchunkowcj w f,odzi
z dnia 30 listopada 2017 roku
w sprawic opinii o projckcie budzetu Gminy Oslrowek na 2018 rok.

Dzialajac

na

podstavvie

art.

13 pkt 3 ustawy z dnia

7 pazdziernika

1992

roku

o rcgionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz.561), Sklad
Or/ekajacy Rcgionalncj Izby Obrachunkowej w Lodzi w skladzic:

1. Barbara Polowczyk

- przewodniczaca

2. Grazyna Kos

- czlonck

3. Pavvcl Dobr/yriski

- czlonek
uchwala, co nastcpuje:

Opiniuje sit; pozytywnic projckl bud/.elu Gminy Ostrowck na 2018 rok.

Uzasadnienie
Sklad Orxckajacy ro/palrzyl prxedlozony pr/cz Wojta Gminy projekl bud/.ctu Gminy
Osirowck na 201 8 rok. Na podslawie powyzszego projcktu ustalono, co nastqpujc:
Dochody bud/ctu ks/lattujq sie na poziomic 18.415.400,00 zl. / ogolncj kwoly
dochodow

18.393.400,00 v\a na dochody biezqcc, a 22.000,00 zl na dochody

majmkovve. Wydatki ogotcm zaplanowano w wysokosci 19.700.400,00 zl, z tcgo wydatki biezacc
Nianowia 18.390.400,00 zl, a maj^tkowe 1.310.000,00 zh / powyzszych danych wynika,
/.c vvystcpujc nadwyzka dochodow bicz^cych nad wydatkami biez^cymi, co zapcwnia zgodnosc
z wymogami art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o llnansach publicznych (tckst
jednolily Dz.U. z2017, poz. 2077).
Rozchody
zaplanowano

w

budzetu

/wiazane

kwocic

470.000,00

ze
zl.

splalij

zaciqgnielych

Przychody

budzetu

wc/csnicj
z

kredytow

lylulu kredytow,

z przcznaczeniem na sfinansowanie planowancgo dctlcytu oraz splatc zaci^gnictych wczesnicj
zobowiqzan zaplanowano w wysokosci 1.755.000,00 zt.
W ocenie Skladu Orz.ckaja.ccgo, po dokonaniu analizy przedlozonych material6w,
stwicrdza sic, zc zakrcs projcktu budzetu oraz jego szczcgolowosc s^ zgodne z wymogami
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o llnansach publicznych.

Opinie

Skladu

Orzckajacego

sformulowana

w

niniejszcj

uchwalo.

stosownic

do postanowien zawartych w art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych, Wqjt Gminy jest obowiazany przedstawic przcd uchwaleniem budzctu. Rad/ic
Gminy.
Od niniejszcj uchwaly na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 pazdzicrnika 1992 r.
o rcgionalnych izbach obrachunkowych przyslugujc odwolanic do pclncgo skladu Kolegium
Rcgionalncj Izby Obrachunkowej w Lodzi.

