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Skladu Orzekaj^ccgo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi

z dnia 16 wrzesnia 2013 roku.

w sprawie opinii dotyczaccj informacji o przebiegu wykonania budzctu Gminy Ostrowek

za I potrocze 2013 roku.

Dzialajac na podstawie art. 13 pkt 4 w zwi^zku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdzicrnika

1992 roku o rcgionalnych izbach obrachunkowych (tekst jcdnolity z2012 roku, poz. 1113),

Sktad Or/ekajacy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi:

1. Barbara Polowczyk - przcwcxiniczaca

2. GrazynaKos -czlonck

3. PawelDobrzynski -czlonck

uchwala, co nastepuje:

opiniuje sic pozytywnie informacjc o przebiegu wykonania budzetu Gminy Ostrowek za

I polroczc 2013 roku.

Uzasadnienie

Sklad Orzekajacy rozpatrzyl przedtozona przez Wojta Gminy Ostrowek informacj?

o przebiegu wykonania budzetu Gminy Ostrowek za 1 polrocze 2013 roku wraz z informacja

o ksztahowaniu si$ wielolctnicj progno/y fmansowej w tym o przebiegu rcalizacji pr/.cdsicwziec

oraz informacje o przebiegu wykonania planu fmansowcgo instytucji kultury i Samodziclncgo

Publieznego Zakladu Podstawowej Opieki Zdrowotncj w Ostrowku. Informacjc te zostaly

przedlozone w terminie okreslonym w art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

o finansaeh publieznych (Dz.U. z 2013 roku, poz.885 z pozn. zm.) i eo do zasady, odpowiadaja

zakrcsowi i formic ustaloncj przez organ slanowiacy w uchwale dotyczaccj informacji o przebiegu

wykonania budzetu za I polroeze.

Wydajac przcdmiotowa opini9, Sklad xapoznal si9 rowniez z uchwafa budzetowa na 2013

rok i jcj zmianami, uchwala w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmianami oraz

ze sprawozdaniami budzctowymi, dotyc/acymi I polrocza 2013 roku.

Na podstawie powyzszych matcrialow ustalono, co nastepuje:

I. 1. Plan dochodow i wydalkow oraz przychodow i rozchodow zawarty w informacji

o przebiegu wykonania budzetu i sprawozdaniach stalystycznyeh za I polrocze 2013 roku

jest zgodny z wielkosciami uchwalonymi w budzccic.



2. Dochody budzetu ogolcm /aplanowano w kwocic 13.706.583,73 zl, a wykonano

w wysokosci 7.304.594,72 zl, co stanowilo 53,29 % planu. Dochody biezace budzetu na

plan 13.466.393,73 zi, wykonane zostaly w kwocic 7.272.582,73 zl, co dajc 54,01%

planu. Dochody majijtkowe zaplanowanc na po/iomie 240.190,00 zl, wykonano

w wysokosci 32.011,99 zl tj. 13,33 % planu. Wydatki ogolem zostaly /aplanowanc

w wysokosci 15.543.056,70 zl, a ichrealizacja wyniosla 6.744.204,89 zl - 4339 % planu.

Wydatki biezace budzetu zaplanowano w kwocie 13.441.015,64 zl, a ich wykonanie lo

kwota 6.658.385,68 zl, co stanowi 49,54 % planu. Wydatki maj^tkowc zostaly

zaplanowane na poziomie 2.102.041,06 zl, a wykonanc w kwocic 85.819,21 zl tj. 4,08%

planu. Wyjasnienia odnosnie realizacji zaplanowanych wydatkow majatkowych zawicra

przedlozona informacja o przebiegu wykonania budzetu w 1 polroczu biez^cego roku.

Wykonane dochody biezqcc budzetu sa wyzszc o 614.197,05 zl, anizcli wykonane

wydatki biezace.

3. W analizowanym okrcsie nie slwicrdzono przekroczenia planowanych wydatkow, ani tcz nic

wystaj)ily zobowiqzania wymagalne.

4. Na koniec I polrocza biezqcego roku, dlug Gminy ukszlaltowal sie na poziomie

3.410.000,00 zl, co stanowi 24,88% planowanych dochodow budzetu. Zgodnic

z postanowicniami zawartymi w art. 170 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku

o fmansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z pozniejszymi zmianami) w trakcic

roku budzetowego l^czna kwota dhigu jednostki samorz^du tcrytorialnego na koniec

kwartatu nic moze przekraczac 60 % planowanych w danym roku budzetowym dochodow

tcj jednostki. Przepis ten obowia/.ujc do konca 2013 roku na podslawie art. 121 ust.8 ustawy

z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzajqcc ustawe o fmansach public/,nych (Dz.U.

Nr 157, poz. 1241 /. pozniejszymi zmianami).

II. Dane zawartc w informacji o ksztaltowaniu sie wielolelniej prognozy finansowcj w tym

o przebiegu realizacji przedsiewzi9c, dotycz^cc 2013 roku, koreluja z danymi zawartymi

w informacji o przebiegu wykonania budzetu za I polrocze 2013 roku. Dane dotyczsjce zadluzcnia

Gminy 53 zgodne z danymi wykazanymi w kwartalnym sprawozdaniu Rb-Z o slanic zobowia/.an

wcdhig tytulow dluznych oraz poreczen i gwarancji jednostki samorzqdu tcrytorialnego wcdlug

stanu na koniec II kwartalu 2013 roku.

III. Z informacji o realizacji planow fmansowych instytucji kullury wynika, ze na koniec I polrocza

2013 roku w Gminnym Osrodku Upowszechniania Kultury i Sportu w Ostrowku nie wyslapily

nalcznosci wymagalne, ani tez zobowi^zania wymagalne. Planowanc i wykonanc kwoty dolaeji.



otrzymane z budzelu Gminy wykazane w informacji sa zgodne z wiclkosciami ujctymi

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

planu wydatkow budzetowych jcdnostki samorzadu terytorialnego za okres od poczatku roku do

dnia 30 czerwca 2013 roku.

W Samodzielnym Publicznym Zakladzic Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ostrowku

na konicc I polrocza br. nic wystaptfy zobowi^zania wymagalne, ani tez naleznosci

wymagalne.

Ninicjsza opinia opartajest wylqcznie na wynikach analizy przcdlozonych przcz Wqjta Gminy

dokumentow i dotyczy jedynie fonnalno - prawnych aspektow wykonania budzetu. Nie mozc bye

zatcm uwazana za rownoznaczn^ i wszechstronna ocen^ prawidlowosci przebicgu wykonania

budzetu w 1 polroczu 2013 roku.

Od opinii wyrazonej w niniejszej uchwale, na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia

7 pazdziernika 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, shizy odwolanie do pelncgo

Skladu Kolcgium Regionalncj Izby Obraehunkowej w Lodzi.
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