
Uchwała Nr 4/I/2015
Składu Orzekającego Nr 5

Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy

z dnia 31.08.2015roku

w sprawie: wyrażenia opinii o przedłozonej przez Zarzqd Powiatu Grudziqdzkiego informacji
o przebieguwykonania budżetu Powiątu za I półrocze 20]5 roku.

Działając na podstawie art, 13 pkt 4 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pńdzienika
1992 r. o regionalnych izbach rachunkowych (tekst jednolity Dz.IJ, z 2012 t. poz. III3 z
póź'n,zm.), art.266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dniaż7 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz, U. z2013, poz.885 zpoźn.zm.),orazZarządzenia Nr 6/2011 PrezesaRegionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 kwiętnia 20ll r. w sprawie składów orzekających i
zakresu ich działaria,

Skład Orzekający w osobach:

Przewodniczqcy Składu :

Robert Pawlicki - Członek Kolegium RIO

członkowie składu:

Hąlina Paszkowską - Członek Kolegium RIO

Alel<sandra Kwiątkowska - Członek Kolegium RIO

opiniuje pozytywnie

Informację o przebiegu z wykonania budzetu zal półrocze 2015 roku .



uzasadnienie

Zatząd Powiatu Grudziądzkiego wykonując dyspozycję art. 266 ust. 1 ustawy z dnta
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U, z 2013, poz. 885 z poźn. zm), przedłożył
w terminie Regionalnej Izbie Obrachunkowej, informację o przebiegu wykonania budzetu
jednostki za I półrocze 2015 roku, oraz informację o ksźałtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej za I półrocze.

Biorąc pod uwagę povłyższą informację jak i sprawozdania budzetowe obrazltjące
rcalizację dochodów i wydatków budzetowych, przychodów i rozchodów budzetu gminy,
dotacji i wydatków z wykonania zadai z zahesu administracji rządowej oraz zadań
realizowanych w ramach porozumień - Skład Orzekający stwierdza, co następuje :

1. Rada Powtatu zatwterdziła budzet na 2015 r, po stronie dochodów w wysokości
22.6II.65Izł i po stronie wydatków w wysokości 26.048.15I ń, cryli z planowanym
deficlem budzetowym wkwocie 3.436.500 zł.
W wyniku zmian dokonanych w budzecie w ciągu roku budżet na dzięn 30 częrwca 2015 r.
wyniósł:

- po stronie dochodów

- po stronie wydatków

- planowany deficyt 4.297.8żl zł.
Deficyt ten planowano sfinansować środkami pochodzącymi z kredyów i wolnych środków,
Powyzsze wielkości budzetowe 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 I półroczu 2015 roku Powiat uzyskał dochody w kwocie 11.910.918 zł, z czego dochody
majątkowe wyniosły 4.0I2zł. Plan dochodów ogółem zrealizowarto w 49,8 %o , w tym
dochodów bteżących 57,6Yo oraz dochodów majątkowych 0,5Yo .

Skład Orzekający zwTaca uwagę na niskie wykonanie dochodów majątkowych.

W strukturze dochodów stosunkowo duży udział mtńy subwencje zbudżętu państwa, które
Łącznie stanowiły 53,8 Yo planowanych dochodów ogółem po zmianach oraz dochody własne,
stanowiące 38,4 Yo planowanych dochodów,
Dotacje celowe w planie dochodów natomiast stanowiły 7,8 oń.

Realtzaila dochodów za I półroczę 2015 roku w stosunku do wielkości planu rocznego
według źródeł wpły,*.u przedstawia się następująco:

23.900.015 zł,
28.197.836 zł,

- dochody własne

- subwencja ogólna

- dotacje celowe

5I,9Yo ,

52,4Yo,

22,0 oń

Dochody własne zostŃy ztealizowane
wykonanychnależą

- udziały w podatku dochodowym
- opłata komunikacyjna

w kwocie 4.750.218 zł., w tym do najwyżej

2.|I2.7 2I zł, t1. 45,2Yo planu,
589.I77 zł, t1, 52,0 Yo planu.

Ze sptawozdania o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych sporządzonego
na koniec Ipółrocza 2015 roku stan nalezności wymagalnych wynosił 74.057 zł.
Srodki z tytltłlt subwencj i ogólnej wpłynęły do budzetu Powiatu w wysokoś ci 6 ,7 49 .1 8 8 zł.,
w tym ztyt.Jru subwencji oświatowej 1.668.736 zł,
Wskaźnik procentowy wykonania subwencji oświatowej w stosunku do planu wyniósł 6I,50ń.
Natomiast wpływy do budZetu zĘfillu dotacji celowych wyniosły 4lI.5I2 zł.



Srodki zt5Ąl:łu dotacji uzyskano w szczególności na zadartia..

- własne 72.I95zł,tj.7,9ońplanu,
- zlecone 28],166 zł,tj. 44,6 %o planu.

3. Wydatki budZetowe - w ramach zaplanowanych wydatków ogółem udział wydatków
bieżących stanowił ]4,0Yo a wydatków majątkowych (inwestycyjnych) - 26,0 %o.

Realizacjawydatkówogółem zaIpółroczę2015 rokuwyniosła 8.160.858zł,to jest 28,9oń
planu, w tym wydatków bieżących38,6 Yo i wydatków majątkowych I,6 %o,

W zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, na planowaną po zmtanach kwotę
8.228.854 zł, wykonano: 3.967 ,866 zł, co stanowi 48,2 oń planu po zmianach.
Wydatki inwestycyjne w I półroczu 2015 roku zostały zręalizowane w kwocie 116,510zł , co
stanowi I,6%o planl rocznego i rea|izacja ich została omówiona w informacji z określeniem
przy czyn niskie go wykonania.

Dotacje z budżetu Powiatu dla tzw. gospodarki pozabudżetowej, dla instytucji kulfury i
jednostek nte zaliczonych do sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w stosunku
do planu w granicach 50,3 Yo.

W realtzacji wydatków zabadarry okres nie wystąpiło przekłoczenie wydatków.
Dochody bteżące sąvłyższe od wydatków bieżących co jest zgodne z wymogiem art.242
ustawy o finansach publicznych. Nadwyzka operacyjna wynosi 3.862.558 zŁ.
4. W wyniku ztealtzowarlych dochodów i wydatków w wielkościach przedstawionych w
informacji ZaruądlPowiatu za Ipółroczę2075 roku, budzet jednostki zamknął się
nadv,ryżką w wysokości 3.750.060 zł wobec planowanego , rocznego deficytu w wysokości
4,Z973żlż,
Ze sprawozdania o nadwyzce i deficycie jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze
2015 roku wynika, ze planowano spłatę zobowtązań w kwocie LI66.700 zł. Natomiast
spłacono kwotę 583.350 zł,co stanowi 50,00ń planu.
Powiat posiadał w budzecie środki na realtzację w 2015 roku spłat rat zobowiązań
zaltczartych do rozchodów budzetu .

Ze sprawozdania o stanie zobowiązań według §rtułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń
wynika, że na koniec I połrocza 2015 roku zadłużęńejednostki wyriosło 2.349.950 ń, co
stanowi 9,8% dochodów planowanych ogółem.

5. Przedstawiono informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Fouczenie:

Od niniejszej
Regionalnej Izby

uchwały słuzy prawo wniesienia odwołania do
Obrachunkowej w Bydgoszczy w terminie 14 dni

pełnego Składu Kolegium
od daty doręczenia.

Przewodniczący S Orzekaiącego


