
UchwalaNr IV / 35 /2017

/- dnia 30 stycznia 2017 roku

Skladu Orzekajijcego Ucgionalncj Izby Obrachunkowej w Lodzi

\c opinii dotyc/.;|ccj mozliwosci sfinansowania dcficytu bud/etowcgo ora/

prawidhmosci planowanej kwoty dlugu Gminy Ostrowek

Na podstawic art. 230 ust. 4 oraz 246 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o

ilnansach publicznych (tckst jcdnolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 1870 z pozn. zm.) w zwi^zku z

art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdzicrnika 1992 roku o rcgionalnych izbach obrachunkowych

(tckst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 561), Sklad Orzekajacy Regionalnej Izby Obrachunkowej

wLodzi:

1 . Barbara Polowczyk - przewodniczaea

2. Grazyna Kos - czlonck

3. Pawet Dobr/ynski - czlonek

uchwala, co nast^'pujc:

Opiniujc sic pozytywnic mo/.liwosc sfmansowania przez Gmin? Ostrowek deficylu

budzetowego pr/.cdstawionego w uehwalc budzetowej na 2017 rok.

§2

Opiniujc sic pozytywnie prawidlowosc planowanej kwoty dlugu, wynikajqccj z planowanych

i zaciqgnietych zobowi^zari Gminy Ostrowek.

U Z A S A D N I E N I E

Sklad Orzekajqcy formulujac przedmiotowc opinie przyj^l za podstawc dane wynikajqcc

/ naslepujqcych uchwal;

Nr XIX/130/2016 Rady Gminy Ostrowek z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalcnia

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowek na lata 201 7 - 2025;

Nr XIX/13I /20I6 Rady Gminy Ostrowek z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalcnia

budzetu gminy Ostrowek na 2017 rok .

Dochody bud/etu na 2017 rok zaplanowano w wysokosci 17.533.000,00 zl, a wydatki

na poziomic 19.656.000,00 zL Planowany deficyt budzetu ksztaltuje sic w wysokosci

2.123.000,00 zl. Jako zrodlo pokrycia tego defieytu wskazano przychody z tytulu kredytu

tj. zrodla okreslonego w art. 217 ust. 2 uslawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
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publicznych. Rozchody budzetu, zwitjzane zc splatq zaciagnietych krcdytow zaplanowano

w wysokosci 640.000,00 zl. Przychody budzetu z tylulu kredytow, przcznac/onc na

sfinansowanic planowanego deficytu budzetu i ro/.chodow budzetu ustalono na po/.iomic

2.763.000,00 zl.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ostrowck obejmujc lata 2017 - 2025. W latach

prognozy 201 8 - 2025 nie planuje sie przychodow budzetu - budzety w tych latach /.amykaj^ sie

nadwyzka dochodow nad wydatkami, ktorq przeznacza sie na splate zaci^gnietych wczesniej

zobowi^zan dlugotcrminowych. Kwola dlugu Gminy na konicc 2017 roku, przedstavviona

w wiclolctnicj prognozie fmansowej Gminy Ostrowek wynikajaca z zaciagni9tych

i planowanych do zacii^gniecia zobowiazari dhigoterminowych. z uwzglednicnicm planowanyeh

splat zacitjgnietych zobowi^zan - zostata okreslona prawidlowo i wynosi 6.423.000,00 /I.

Splata dlugu Gminy uwarunkowana jest wymogami, wynikajacymi z art. 243 ustawy

z dnia 27 sicrpnia 2009 roku o finansach publicznych. W swictlc tego przepisu uslalany jest

indywidualny wskaznik dopuszczalncgo obciazcnia budzetu danej jednostki splatami dtugu -

wylic/.any jako srednia arytmetyc/na z obliezonych dla oslalnich trzech lat rclacji jej dochodow

biez^cych powiekszonych o dochody ze sprzedazy majatku oraz pomniejszonych o wydatki

biezacc do dochodow ogolem. W wieloletniej prognozie fmansowej Gminy Ostrowck. rclacjc

splat rat kredytow wraz z odsetkami do planowanych dochodow budzetu w roku 2017 i daiszych

latach prognozy nie przekraczaja wartosci dopuszczalnego wskaznika splat, ustalonego dla

danego roku budzctowego, wyliczonego xgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sicrpnia 2009 roku

o finansach publicznych.

Bior^c pod uwag? powyzszc ustalcnia, Sktad Or/ckajacy poslanowil wydac opinic

/awarte w § 1 i § 2 sentencji niniejszej uchwaiy.

Stosownie do art. 230 ust. 4 oraz art. 246 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

o finansach public/.nych niniejsza opinia podlcga publikacji przez jednostkc samor/qdu

terytorialnego w tcrminie 7 dni od dnia jcj otrzymania na zasadach okreslonych w ustawic 7. dnia

6 wrzesnia 2001 roku o dostepie do informacji publicznej (tekst jcdnolity z 2016 roku,

poz. 1764).

Od niniejszej uchwaiy na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 pazdzicrnika 1992 roku

o regionalnych izbach obrachunkowych sluzy odwolanic do petncgo skladu Kolcgium

Regionalncj Izby Obrachunkowej.


