
Uchwała Nr 3l§l2014
Składu Orzekającego Nr 5

Regionalnej lzby Obrachunkowej
w Bydgoszcry

z dnia 24.03.2014 roku

w sprawie : wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarzqd Powiatu Grudziqdzkiego
sprawozdaniu zwykonania budżetu Powiatu za 20]3 rokwraz z informacjq
o stanie mienia powiatu.

Dzińając na podstawie art. 13 pkt 5 w zrviązku z aft.l9 ust. 2 ustawy z
dnia 7 pńdziemlka 1992 r. o regionalnych izbach rachunkowych ( Dz. U. z 2012 r.
poz. ll l3), art. 267 ust.3 w rwiązku z art. 270 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpńa 2009
roku o f,tnansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.), otaz
Zatządzenia Nr 612011 Pręzesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z
dniaZ} kwietnia 20II r. w sprawie składów oruekających i zakresu ich dzińania,

Skład Otzekający w osobach:

Robert Pawlicki - Członek Kolegium RIO

członkowie składu :

Halina pąszkowska

Al eks andr a kw i atkow s ką

- Członek Kolegium RIO

- Członek Kolegium kIO

opiniuje porytywnie

Sprawozdanię z wykonania budzetu za 2013 rok .



uzasadnienie

Zarząd Powiafu Grudziądzkiego wykonując dyspozycj ę art.267 ust. 3 ustawy z
dnia27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z20I3r. poz.885 zpóźn.zm),
przedłożył w terminie Regionalnej Izbie Obrachunkowej , sprawozdanie z wykonania
budżefu jednostki za 2013 rok

Biorąc pod uwagę powyższę sprawozdanie jak i sprawozdania budżetowe
obrazujące realizację dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów
budzetu powiatu, dotacji i wydatków z wykonania zadń z zakresu administracji
rządowej oraz zadań realizowanych w ramach porozumień, Skład Orzekający
stwierdza, co następuje :

1. Rada Powiatu zatwierdzlła bldżęt na 2013 r. po stronie dochodów w wysokości
23.079.654 ń i po stronie wydatków w wysokości 24.106.955 ń, czyli z planowanym
deficytem w kwocie 1.027.30l ń.
W wyniku zmian dokonanych w budżecię w ciągu roku budźet na dzięń 31 grudnia
2013 t. wyniósł:

- po stronie dochodów

- po stronie wydatków

- planowany deficyt
Deficyt ten planowano s fi nansować środkami pochodząc y mi z kredytów.
Powyzsze wielkości bud:żetowe zarówno po stronie planu jak i wykonania są zgodne z
danymi wynikającymi ze sprawozdń o symbolu Rb-NDS, Rb-27S i Rb-28S.

2. W 2013 roku Powiat uzyskał dochody w kwocie 23.33I.454,59ń) z częgo dochody
majątkowe wyniosĘ 1.482.213,48ń, ti. 6,40ń dochodów ogółem. Plan dochodów
ogółem zręalizowano w 99,7Yo, w tym dochodów bieżących 99,7Yo oraz dochodów
majątkowych 100,1%.

W strukturze dochodów stosunkowo duży udziń miały subwencje zbudżętu pństwa,
które łączn\e stanowiły 56,4 Yo planowanych dochodów ogółem po zmlanach oraz
dochody własne, stanowiącę 26,4 7o planowanych dochodów.
Dotacje celowe w planie dochodów natomiast stanowiły 17,2oń.

Realizacja dochodów za 2013 rok w stosunku do wielkości planu roczręgo według
źródeł wpĘwu przedstawia się następuj ąco :

- dochody własne

- subwencja ogólna

- dotacje celowe

23.397.103 ń,
24.424.404 zł,

1.027.30.1zł.

4.032.89 I,80 zł, tj. 102,7 Yo planu,
1.085.964, 15 ń, tj. l0I,|Yo planu.

100,7 Yo,
100,0 Yo,

97,4 Vo.

Dochody własne zostĘ zręalizowane w kwocię 6.232.359,50 ń., w tym do najwyżej
wykonanychnależą :

- udzińy w podatku dochodowym

- opłata komunikacyjna



J

Zę sprawozdania o stanie nalęzności oraz wybranych aktywów finansowych
sporządzonego na konięc 2013 roku stan nalezności wymagalnych wyniósł
30.785,47ń co stanowi 0,13 oń wykonanych dochodów i 0,49 % dochodów własnych.
Skład Orzekający zavważa wzrost w stosunku do analogicznego okręsu roku
ubiegłego o kwotę 8.326,5 ń.

Środki z tytllłu subwencji ogólnej wpłynęły do budZętu Powiatu w wysokości
13.183.833 zł.,w tymztytufu subwencji oświatowej 2.562.040 zł.
Wskaznik procentowy wykonania subwencji oświatowej w stosunku do planu wyniósł
100,0 %.

Natomiast wptywy do budżefu ztytllłu dotacji celowych wyniosĘ 3.9t5.262,09 zł.

Środki z tytvłu dotacj i uzyskano w szczególności na zadania :

- własne

- zlecone

- realizowane w ramach porozumień

- z org. adm. rządowej

950.558,09 ń, ti.90,3 Yo planu,
601.410,72 zł, tj. 99,50 %o planu,

4.200,00 zł,tj.l00,00 Yo planu,

- ręalizowanę w ramach porozumień

- z jst L.834.976,58ń,ti.99,99%oplanu,

- otrzymąrysh z tytułu polnocy finaRxl]tej_1?5.80_ąO3ń,ti.100,00 % ptanu.;

3. Wydatki budżętowę - w ramach zaplanowanych wydatków ogółem udział
wydatków bieżących stanowił 76,8 o/o a wydatków majątkowych (inwestycyjnych) -

23,2 o/o.

Realizacja wydatków ogółem za 2013 rok wyniosła 22.439.776,44 ń, to jest 91,2 oń

planu, w tym wydatków bieżących 93,1oń i wydatków majątkowych 88,0 %.

W zakręsie wynagrodzęń i pochodnych od wynagrodzeń, na planowaną po zmianach
kwotę 8.212985 zł, wykonano: 8.023 .652,08 zł, co stanowi 97 ,7Yo planu po zmianach.

Na konięc roku budzetowego wykonane wydatki bieżące były niższę niż wykonane
dochody bleżące.

Wydatki inwestycyjne w 2013 roku zostały zręalizowane w kwocię 5.205.770,12 zł.
co stanowi 88,0% planu rocznego irealizacjaich została omówiona w sprawozdaniu.

Dotacje z budżetu Powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza
sektora finansów publicznych zostaĘ zręalizowanę w stosunku do planu w granicach
99,3 Vo.

W realizacji wydatków zabadany okres nie wystąpiło przekroczęnię wydatków.
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4. W wyniku nęalizowanych dochodów i wydatków w wielkościach przedstawionych
w sprawozdaniu ZarząduPowiatu za 2013 rok, budzet jednostki zamknął się
nadwyżką w wysokości 891 .678,15 zł wobęc planowanego ,rocznego def,rcytu w
wysokości 1.027 .30l zł.
Ze sprawozdania o nadwyżce i deficycie jednostki samorządu terytorialnego za 2013
rok wynika, że planowano spłatę zobowiązń w kwocie I.266.600 zł. Natomiast
spłacono kwotę 1.266.600 ń, co stanowi 100,00 Yoplanu.
Powiat posiadał w budzecie środki na ręalizację w 2013 roku spłat rat zobowiązń
za|iczanych do rozchodów budżefu . Ze sprawozdania o stanie zobowiązń według
tytułów dłuznych otaz gwarancji i poręczeń wynika, że na koniec 2013 roku
zadłużenię jednostki wyniosło 1.700.000 zł, co stanowi 7,3 Yo dochodów wykonanych
ogółem.

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

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

Pouczenię :

Od niniejszej uchwały służy prawo wniesienia odwołania do pełnego Składu
Kolegium Regionalnejlzby Obrachunkowej w Bydgoszczy w terminie 14 dni od daty
doręczenia.


