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Uchwała Nr 12l20l1
Składu Orzekającego Nr 5
ionalnej lzby Obrachun kowej

w Bydgoszczy
z dnia 4 kwietnia2Dll roku

w sprawie : wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Grudziądzkiego
sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za 2010 rok wraz z
informacją o stanie mienia Powiatu.

Dzińając na podstawię art. 13 pkt 5 w związku z art,l9 ust. 2 ustawy z
dnia 7 pńdziemika 1992 r. o regionalnych izbach rachunkowych ( tekst. jedn. Dz.IJ.
z200lr. Nr 55, poz. 577 z późn.zm.), art.267 ust.3 w młiązku z art.270 ust.2 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U,nr I57, poz.t240 z
póżn.zm.), oraz Zarządzenia Nr ll2009 Pręzęsa Regionalnej lzby ObrachuŃowej w
Bydgoszczy z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie składów orzekających i zakresu ich
działania,

Skład Orzekający w ośobach:

Przewodniczqcy Składu :

Robert pąwlicki

członkowie składu:

Hąliną pąszkowska

Al eks andrą kw iątkow s ka

- Członek Kolegium NO

- Członek Kolegium kIO

- Członek Kolegium RIO

opiniuje porytywnie

Sprawozdanię z wykonania budżetu za 2010 rok .



uzasadnienie

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego wykonując dyspozycję art. 267 ust.3 ustawy
z dnta 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.nr l57, poz,I240 z
poźn.zm),przedłożył w terminie Regionalnej Izbie Obrachunkowej , sprawozdanie z
wykonania budzetu jednostki za 2010 rok

Biorąc pod uwagę powyższe sprawozdanię jak i sprawozdania budżetowe
obrazujące reaLizację dochodów i wydatków budzetowych, przychodów i rozchodów
budżetu gminy, dotacji i wydatków z wykonania zadań, z zal<ręsu administracji
rządowej oraz zadńrealizowanych w ramach porozumiefi, atal<że wykonania planów
finansowych, gospodarstwa pomocniczego i funduszu celowego - Skład Orzekający
stwierdza, co następuje :

1. Rada Powiatu, zatwięrdziła budżet na 2010 r. po stronie dochodów w wysokości
21,79|.144 ń i po stronie wydatków w wysokości 24,083.I58 zł, czyli z planowanym
deficytem w kwocie 2.292.014 zł.
W wyniku zmian dokonanych w budzecie w ciągu roku budżet na dzięń 31 grudnia
ż0l0 r, wyniósł:

- po stronie dochodów

- po stronie wydatków

- planowany deficyt

- dochody własne

- subwencja ogólna

- dotacje celowe

23 .710.906 zł,
ż5.53a.862 zł,

L8I9.956 zł.
Deficyt ten planowano sfinansowaó środkami pochodzącymi z kredytu.
Powyższe wielkości budzetowe zarówno po stronie planu jak i wykonania są zgodne z
danymi wynikającymi ze sprawozdań o symbolu Rb-NDS, Rb-27S i Rb-28S.

2. W 2010 roku Powiat uzyskał dochody w kwocie 23.556.730 zł, z czego dochody
majątkowe wyniosĘ 3.348.228 ń, tj. l4,2 o^ dochodów ogółem. Plan dochodów
ogółem ztęalizowano w 99,3Yo, w tym dochodów bieżących 99,2 oń oraz dochodów
majątkowych 100,0 %. W okresie sprawozdawczym Powiat otrrymń środki z
budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.016.677zł,

W strukturzę dochodów stosunkowo duzy udziń miały subwencje zbudżętv pństwa,
które łącznie stanowiĘ 5I,4 oń planowanych dochodów ogółem po zmianach oraz
dochody własne, stanowiące 23,0 7o planowanych dochodów.
Dotacje celowe w planie dochodów natomiast stanowiĘ 25,6 Yo.

Realizacja dochodów za 2010 rok w stosunku do wielkości planu rocznego według
żródeł wpĘwu przedstawia się następująco:

97,3 oń 
,

t00,0 Yo,

99,9 Yo

Dochody własnę zostaĘ zręalizowane w kwocię 5.326.65l zł., w tym do najwyżej
wykonanych nalezą:



Srodki z tytułu subwencji ogólnej wpłynęły do budżetu Powiatu w wysokości
12.178.950 zł.,w tymzĘtufu subwencji oświatowej 2.623.929 zł.
Wskaznik procentowy wykonania subwencji oświatowej w stosunku do planu wyniósł
100,0 %,

Natomiast wpłwy do budzętu z tytułu dotacji celowych wyniosĘ 6.05l ,I29 zł,

- opłata komunikacyjna

- udziaĘ w podatku dochodowym

Środki ztytufu dotacji uzyskano nazadania:
- własne

- zlecone

- realizowane w ramach porozumień
z jst

- otrrymane z funduszy celowych

967.986 zł,tj.94,9 Yo planu.
2.67 6.7 7 2 zł, tj.l 03,9 %o planu

3.053.87I zł,tj.99,8 Yo planu,
809. 1 02 zł, tj . 99 ,8 oń planu,

2.186.176 zł, tj.l00,0 %o planu,
1.980 ń, tj.l 00,0 Yo planu.

3. Wydatki budżetowę - w ramach zaplanowanych wydatków ogółem udział
wydatków bieżących stanowił 72,2 oń a wydatków majątko}yych (inwesĘcyjnych) -
27,8 Yo.

Realizacja wydatków ogółem za 2010 rok wyniosła 23.471.370 zł, to jest 91,9 %
planu, w tym wydatków bieżących 96,7 Yo i wydatków majątkowych 79,6 Yo.

---W-żakresie-wynagródżeil]poónodnybhotlwyna§rodzeń,naplanowan,ąpo-zmianathkwotę 7 .919.970 zł, wykonano: 7.803.92I zł, co stanowi 98,5 Yo planu po zmianach.

Wydatki inwestycyjne w 2010 roku zostĘ zrealizowane w kwocie 5.647.738zł. co
stanowi 79,6 Vo planu rocznego irca|izacja ich została omówiona w sprawozdaniu.

.. Dotacje zbldżętu Powiatu dla tzw. gospodarki pozabudżetowej, dla instytucji kultury
i jednostek nię zaliczonych do sęktora finansów publicznych zostĄ zręa|izowanę w
stosunku do planu w granicach97,0 o/o.

W realizacji wydatków za badany okres nie wystąpiło przekroczęnię wydatków.

4. W wyniku zręa|izowanych dochodów i wydatków w wielkościach przedstawionych
w sprawozdaniu Zarządv Powiatu za 2010 rok, budzet jednostki zamknął się
nadwyzką w wysokości 85.360 zł wobec planowanęgo, rocznego deficytu w
wysokości I.8l9.956 zł.
Ze sprawozdania o nadwyzce i deficycie jednostki samorządu terytorialnego za 2010
rok wynika, że planowano spłatę zobowiązń w kwocię 1.101,200 zł. Natomiast
spłacono kwotę 1.10l .200 zł, co stanowi 100,0 % planu.
Powiat posiadał w budźęcię środki na rca|izację w 2010 roku spłat rat zobowiązań
za|iczanych do rozchodów budżetu , Ze sprawozdania o stanie zobowtązań według
tytułów dłuznych oraz gwarancji i poręczeń wynika, żQ na koniec 2010 roku
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zadłużęniejednostki wyniosło 1.665.200 zł, co stanowi 7 ,l oń dochodów wykonanych
ogółem.

5. Przedłozońe sprawozdanie zawiera wykazjednostek budzetowych które utworzyły
rachuŃi dochodów własnych oraz zęstawienie dochodów własnych i wydatków nimi
sfinansowanych.

6. Realizacja przychodów i kosztów w stosunku do planowanych wielkości
w gospodarce pozabudżetowej ,funduszu celowym , przedstawiała się jak niżej: ,
- fundusz celowy _ ll9,6 oń planowanej kwoty przychodów i 61,8 7o planowanej
kwoty kosźów.

- gospodarstwo pomocniczę- 106,5 % planowanej kwoty przychodów i97,0 oń

planowanej kwotykosżów,

Przebieg rea|izacji zadafiprzęz w/w formę organizacyjno-prawną został omówiony w
sprawozdaniu.

7. Zńączona do sprawozdania z wykonania budżetu informacja o stanie mienia
komunalnego wypełnia kryteria określone w art,267 ust.l pkt 3 ustawy o finansach
publicznych.

8. Przyjęty tryb publikacji sprawozdania rocznego zgodny z obowiązującymi
przepisami prawa .

W świetle pow:łższego SHad Orzekająql postanowił.iakw sentencji.

Przewodn iczący S kładu Orzekaj ące go

Pouczenie :

Od niniejszej uchwĄ
Kolegium Regionaln ej Izby
doręczenia.

sfuży prawo wniesienia odwołania do pełnego Składu
Obrachunkowej w Bydgoszczy w terminie 14 dni od daty


