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Skladu Ory.ekajijcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi

z dnia 30 listopada 2017 roku

w sprawic opinii o mozliwosci simansowania dcficytu budzclu Gminy Ostrowek.

D/ialajac na podstawie art. 246 ust, 1 ustawy z dnia 27 sicrpnia 2009 roku o finansach

publicznych (tckst jcdnolity Dz.U. z 2017, poz. 2077), Sklad Orzekaj^cy Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Lodzi w sklad/,ie:

1. Barbara Polowc/.yk - przcwodnicz^ca

2. Graxyna Kos - czlonck

3. Pawel Dobrzyiiski - c/.lonek

uchwala, co nastejDUJe:

opiniuje sic pozytywnie mozliwosc sfmansowania deficylu budzctu przcdslawionego

w projekcie budzctu Gminy Ostrowek na 2018 rok.

U z a s a d n i e n l e

Sklad Or/,ckaj^cy dokonal analizy projektu uchwaly budzctowcj Gminy Ostrowek na rok

2018. Na podslawie powy/.s/cgo projektu ustalono, ze dochody budzctu zaplanowano

w wysokosci 18.415.400,00 zl, a wydatki na poziomie 19.700.400,00 z\ Deficyt budzetu

ksztaltujc sic zatem w wysokosci 1.285.000,00 zl. Na pokrycie tego deficytu zaplanowano

przychody z tytulu krcdytow tj. zrodla okreslonego w art. 217 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 roku o ilnansach publicznych. Laczna kwola zaplanowanych przychodow budzetu z tytutu

krcdytow - na pokrycie planowanego deficytu bud/etu i na splale zaciagniclych wczcsniej

/obowia/ah - wynosi 1.755.000,00 zl.

Na podslawie danych zawarlych w projekcie wieloletniej prognozy finansowej ustalono,

zc wskaznik splaty zadhizenia Gminy w roku 2018 nie przekroczy wartosci dopuszczalncgo

wska/.nika splat, uslaloncgo zgodnie z dyspozycjq art. 243 uslawy z dnia 27 sicrpnia 2009 roku

o finansach publicznych. We ws/.ystkich, dalszych lalach progno/.y, spelnionc zoslan^ lakze

wymagania normy zawartej w art.243 ustawy o finansach publicznych.

Biorac pod uwagt? powyzs/.c ustalenia, postanowiono jak w sentencji.
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Stosownic do art. 246 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

ninicjsza opinia podlcga publikacji przez jednostke samor/adu terytorialncgo w lerminic 7 dni

od dnia jej otrzymania, na zasadach okreslonych w ustawic / dnia 6 wr/,csnia 2001 r. o dostcpic

do informacji public/ncj (tckst jcdnolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 1764).

Od opinii wyrazoncj w ninicjszcj uchwale, na podstawie art. 20 usl. 1 uslawy / dnia

7 pazdziernika 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tcksl jcdnolity Dz.U / 2016

roku, poz.561) siuzy odwolanic do pelncgo skladu Kolcgium Regionalncj Izby Obrachunkowej

w Lodzi, w terminic 14 dni od dnia dorqczcnia uchwaly.


