
Uchwała Nr 3 12012
Składu Orzekającego Nr 5

Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy

z dnia 24.08.2012 roku

w sprawie : wyrazenia opinii o przedłozonej przez Zarząd Powiatu Grudziądzkiegc,t
informacji o przebieguwykonania budzetu Gminy za I półrocze 20]2roku.

Dzińaląc napodstawie art. 13 pkt 4w związkuzart.l9 ust. 2lstavły z
dnia 7 pńdzierlika 1992 r. o regionalnych tzbach rachunkowych ( tekst. jedn. Dz. IJ .

z 200Ir. Nr 55, poz. 577 z p6źn.zm.), art.266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnta 27 sietpnla
2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr I57, poz.l240 z poźn. zm.), oraz
Zarządzerlta Nr 6/2011 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z
dńa 22 kwietrria 20II r. w sprawie składów orzekających i zakresu ich dzińania,

Skład Orzekający w osobach.

Przewodniczący Składu :

Robert Pawlicki - Członek Kolegium RIO

członkowie składu :

Halina Paszkowska - Członek Kolegium RIO

Aleksandrq Kwiatkowska - Członek Kolegium RIO

opiniuje pozytywnie

Informację o przebiegu z wykonania budzetl zalpółrocze 2012 roku .
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uzasadnienie

Zaruąd Powiatu Grudziądzkiego wykonując dyspozycję art.266 ust. 1 ustawy
z dńa 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z poźn.
zrrl,),przedłozył w terminie Regionalnej Izbie Obrachunkowej, informację o przebiegu
wykonaniabldżefi jednostki zal połrocze 2012 roku, oraz inforrnację o kształtowaniu
się wieloletnrej prognozy finansowej za lpołrocze.

Biorąc pod uwagę powyzsze sprawozdanie .1ak i sprawozdania budżetowe
obranljące realizację dochodow i wydatków budżetowych, przychodow i rozchodow
bldżefrl gminy, dotacji i wydatków z wykonania zadafi z zahęstl administracji
rządowej oraz zadafi realizowanych w ramach porozumień - Skład Orzekający
stwierdza, co następuje :

1. Rada Powiafu zatwierdztła bldżet na Z0l2 r. po stronie dochodów w wysokości
ż0.277.600 ń i po stronie wydatków w wysokośct 21.769.353 zł, czyli z planowanym
deficytem w kwocie I.49I.753 zł.
W wynk-u zmlal7 dokonanych w budzecie w ciąu roku budzet na dziei 30 czerwca
2012 r. wpiósł:
- po stronie dochodów

- po stronie wydatków

- planowany deficyt

- dochody własne

- subwencja ogólna

- dotacje celowe

ż3.007 .454 zł,
23.52I.557 zł,

514.103zł.
Defrcyt ten planowano sfinansowaóśrlodkami pochodzącymi z kredytow.

Powyzsze wielkości budzetowe zarówno po stronie planu jak i wykonanta sązgodne z
danymi wynikającyml ze sprawozdań o symbolu Rb-NDS, Rb-27S i Rb-28S.

2. W I pohocza 2012 roku Powtat tlryskń dochody w kwocie 12.443.609 zł, z częgo
dochody majątkowe wyniosĘ 2.089.463zł, tj.l6,8oń dochodów ogółem. Plan
dochodów ogółem zrealtzowano w 54,I"^, w tym dochodów bieżących 50,2o/o oraz
dochodów majątkowych 88,I% .W okresie sprawozdawczrym Powiat otrzymń środki
z bldżetu Unii Europej skiej w wys oko ści 2, I 46. 692 ń.

W strukturze dochodów stosunkowo duzy ldziŃ miĄ subwencje zblldZęttl, państwa,
które łącznte stanowiĘ 50,0 oń planowanych dochodów ogółem po zmianach oraz
dochody własne, stanowiące 26,5 ońplanowanych dochodow.
Dotacje celowe w planie dochodów natomiast stanowiĘ 23,5 oń.

Realizacja dochodów zalpołrocze 2012 roka w stosuŃu do wielkości planu rocznęgo
według źródeł wpĘwu przedstawia się następująco:

44,2oń,
52,7 oń,

68,2%o
Dochody własne zostńy zręaltzowane w kwocte 2.696.312 ń., w tym do najwyżej
wykonanych nalezą

- u,dztĘ w podatku dochodowym 1.585. 13ż ń, tj. 42,5 oń planu



- opłatakomunikacyjna 465.180 ń, tj.46.5%.
Ze sprawozdania o stanie nalezności oraz wybranych aktywow finansowych
sporządzonego na koniec Ipołroczal)I2 rokl stan nalezności wymagalnych wynosił
20.93I zł.
Środki z ĘĘiltl subwencji ogólnej wpĘnęły do budżefu Powiafu w wysokości
6.062.834 zł., w Wm z §tułu subwencji oświatowej I.636,664 ń.
Wskaznik procentowy wykonania subwencji oświatowej w stosunku do planu wyniosł
6I,5oń
Natomiast wpĘwy do budżetu zĘfiiltl dotacji celowych wyniosły 3.684.463 zł.

Srodki zĘĄfll dotacji uzyskano nazadanla,.

- własne

- zlecone

- realizowane w ramach porozumień
z jst

2.149 .838 zł, tj. 9 5,8oń plantl,
335. 108 zł, tj. 46,4 "ń planl,

1.199.516zł, tj. 49,3oń planu.

3. Wydatki budzetowe - w ramach zaplanowanych wydatków ogółem udztń
wydatków bieżących stanowił 84,0 oń a wydatków majątkolvych (inwestycyjnych) -

16,0 %o.

Realizacja wydatków ogółem za I połrocze 2072 roku wyniosła 7 .460.144 zł, to 1est
3I,7 oń planu, w tym wydatków bteżących37,Ęt/o1wldatkdw ńajątkowyeh T1%.
W zakresie wynagfodzeń t pochodnych od wynagrodzei, na planowaną po zmianach
kwotę 8.5I2.43I zł,v,lykonano: 4.020.862ń, co stanowi 47,2oń planupo zmianach.

Wydatki inwesĘcyjne w I półroczu 2072 roku zostńy zrealtzowane w kwocie
80.430ń. co stanowi 2,Io/o planu rocznego i realtzacja ich zostŃa omówiona w
informacj i z okre śleru em pr zy czyn ni s ki e go wykonani a.

Dotacje zbldżeta Powiafu dlatzrv. gospodarkipozabldzetowej, dla insĘtucji kultury
i jednostek nie zaltczonych do sektora finansów publicznych zostŃy zreŃlzowane w
stosunku do planu w granicach 48,7 oń.

W realtzacli wydatków zabadany okres nie wystąpiło przekroczenie wydatków.

Dochody bteżące są wyzsze od wydatków bieżących, co jest zgodne z wymogiem ar1,

242 llstav,ry o finansach publicznych. Nadwyżka operacvjna wyrro si 2.973 .832 zł.

4. W wynrl-u zrealtzowartych dochodów i wydatków w wielkościach przedstawionych
w spfawozdańlZarządlPowiatu za Ipołrocze2012 roku, bldZetjednostki zamktlfl
się nadwyżką w wysokoścl 4.982.S64 zł wobec planowanego , rocznego deficy.tu w
wysokości 5I4.I03 zł.



Ze sprawozdania o nadv,ryżce i deficycie jednostki samorządu teryĄorialnego za I

pohocze 2012 roku wynika, że planowano spłatę zobowiązań w kwocie 1.330.700 zł.
Natomiast spłacono kwotę 867.350 ń, Qo stanowi 65,2o/o planu.
Powiat posiadał w budzecie środki na ręaltzację w Z0I2 rokl spłat rat zobowlązań
zaltczanych do rozchodów budzetu .

Ze sprawozdania o stanie zobowiązań według Ę.rułów dłuznych oraz gwal,ancji i

poręczeń wynika, żę na koniec I półrocza 2012 roku zadłlżenle jednostki wyniosło
2.329,950 ń, co stanowi 10,7 oń dochodów planowanych ogółem.

Przewodn lczący S kładu Orzekaj ące go

Cdon
RegicnCnej

Pouczenie :

Od niniejszej uchwĄ sfuĘ prawo wniesienia odwołania do pełnego Składu
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w terminie 14 dni od daty
doręczenia,


