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u Orzekającego Nr 5
egionalnej Izby Obrachunkowej

w Bydgoszczy
z dnia 25 sierpnia 20LI roku

opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Grudziądzkiego
o przebiegu wykonania budZetu Powiątu zą I półrocze

l-. dz. .
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l, ,r'
w spro wyrazenla

informacji
20] ]roku.

Działając na podstawie art. 13 pkt 4 w rwiązku z art.19 ust. 2 ustawy z
dnia7 pńdziernika 1992 r. o regionalnych izbach rachunkowych ( tekst. jedn. Dz.IJ.
z 200lr. Nr 55, poz. 577 z późn.zm.), art.266 ust. l pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr t57, poz.I240 z poźn. zm.), oraz
Zarządzenia Nr 612011 Prezesa Regionalnej lzby Obrachunkowej w Bydgoszczy z
dńa 2ż kwietnia 20II r. w sprawie składów orzekających i zakresu ich działania,

Skład Orzekający w osobach:

Przewodniczący Składu :

Robert pąwlicki

członkowie składu:

Hąliną pąszkowska

A l e lcs andr ą kw i at kow s ka

- Członek Kolegium NO

- Członek Kolegium NO

- Członek Kolegium kIO

opiniuje porytywnie

z wykonania budzetu za I półrocze 2011 roku .Informację o przebiegu



uzasadnienie

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego wykonując dyspozycję ań. 266 ust. 1 pkt 1

u5tawy z dniaż7 sierpnia2009r, o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.I240 z
późn. zm),przedłożył w terrninie Regionalnej Izbie Obrachunkowej, informację o
przebiegu wykonania budzetu jednostki za I półrocre 2011 roku oraz informację o
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej zal póhocze 20lI r.

Biorąc pod uwagę powyzsze sprawozdanię jak i sprawozdania budżetowe
obrazujące rcalizację dochodów i wydatków budzetowych, przychodów i rozchodów
budżetu gminy, dotacji i wydatków z wykonania zadań z zah'resll administracji
rządowej oraz zadń realizowanych w ramach porozumień - Skład Orzekający
stwierdza, co następuje :

1. Rada Powiatu zatwięrdziła budZet na 2011 r. po stronie dochodów w wysokości
23.241.2l7 zł i po stronie wydatków w wysokości 25.42I.058 ń, czyli z planow'anym
deficytem wkwocie 2.179.84| zł,
W wyniku zmian dokonanych w budzecie w ciągu roku budzet na dzien 30 czerwca
2011 r. wyniósł:

- po stronie dochodów

- po stronie wydatków
- - planowany deficyt

- dochody własne

- subwencja ogólna

- dotacie celowe

24.0I5,539 zł,
26.195.380 zł,
2.179.84l zł.

Deficyt ten planowano sfinansować środkami pochodzącymi z kredytów.
Powyzsze wielkości budzetowe zarówno po stronie planu jak i wykonania sązgodne z
danymi'wynikającymi ze sprawozdafi o symbolu Rb-NDS, Rb-27S i Rb-28S.

2. W I półroczu 2011 roku Powiat uzyskał dochody w kwocie 10.591 .lI8 zł, z czego
dochody majątkowe wyniosĘ 128.900 zł, tj, 1,2Yo dochodów ogółem. Plan dochodów
ogółem zrea\izowanow 44,1 % ,w tym dochodow bieżących 50,6 oń oraz dochodów
majątkowych 3,9 o/o .W okresie sprawozdawczym Powiat otrzymń środki zbldżettt
Unii Europejskiej w wysokości 48.339 ń.
W Informacji jednostka nie odniosła się do niskiego wykonania dochodów
majątkowych.
W strukturze dochodów stosunkowo duży udziń miaĘ subwencje zbldżetu państwa,

które łącznie stanowiĘ 49,8 oń planowanych dochodów ogółem po zmianach oraz
dochody własne, stanowiące 25,0 oń planowanych dochodów.
Dotacje celowe w planie dochodów natomiast stanowi§ 25,2oń.
Realizacja dochodów zal półroczę ż0I1 roku w stosuŃu do wielkości planu rocznego
według źródeł wpĘwu przedstawia się następuj ąco :

44,7 Yo,
53,2 oń,

25,5 Yo

Dochody własne zostĘ zrealizowane w kwocie 2.681 .977 zł., w tym do najwyżej
wykonanychnależą:



Środki z §rtułu subwencji ogólnej wpłynęły do budżetu Powiatu w wysokości
6.233.162 ń,w tym zĘtdu subwencji oświatowej 1.707.488 zł.
Wskaźnik procentowy wykonania subwencji oświatowej w stosunku do planu wyniósł
61,5 oń,

Natomiast wpływy do budżetu ztytuŁu dotacji celowych wyniosły I.547.079 zł,

opłata komunikacyjna
udziĘ w podatku dochodowym

Środki z tytułu dotacji uzyskano na zadania.

- własne

- zleconę

- realizowane w ramach porozumień
z jst

457 .I77 zł, tj. 45,1 oń planu
1.342.722 ń,ti.43,5 Yo planu

50.539 zł,tj. I,7 oń planu,
301,744 zł,tj. 43,8 oń planu,

1.194.796 zł,tj. 49,2 Yo planu,

3. Wydatki budzetowe - w ramach zaplanowanych wydatków ogółem ldział
wydatków bieżących stanowił 69,0 %o a wydatków majątkowych (inwestycyjnych) -

3I,0.o/o.

Realizacja wydatków ogołem zaIp(lhoczę 20Il roku wyniosła 7.068.903 zł, to jest

27,0 oń planu, w tym wydatków bieżących 38,7 Yo i wydatków majątkowychO,9 o/o.

W łĘ.r,,gl"ylpgro!z_eń_ r p q9hld"Ich oq na planowaną po mianach
kwotę 8.284,466 zł, wykonano: 3.998.885 zł, co stanowi 48,3 ońp|anupo zm

Wydatki inwestycyjne w I póhoczu 20l l roku zostĄ zrealizowanę w kwocie
74.2t7zł. co stanowi 0,9 7o planu rocznego i rcalizacja ich zostńa omówiona w
informacj i z określeniem pzy czyn niskiego wykonania.

Dotacje zbudżętllPowiatu dlatrvl. gospodarki pozabudzetowej, dla instytucji kultury
i jednostek nie zaLiczonych do sektora finansów publicznych zlstĄ zrea|izowane W

stosunku do planu w granicach 38,4 Yo.

W realizacji wydatków zabadarty okres nie wystąliło przekroęzenię wydatków.

4. W wynikuzręa|izowanych dochodów i wydatków w wielkościach przedstawionych

w sprawozdaniuZarządu za IpóŁroczę2011 roku, btldżętjednostki zamknął się

nadwyżkąw wysokości3,522.215 zł wobec planowanęgo ,tocznego deficytu W

wysokości 2.17 9,84|zł.
Ze sprawozdania o nadwyzcę i dęficycie jednostki samorządu terytorialnego za I

półrocze 2011 roku wynika, ze planowano spłatę zobowiązafi w kwocie 867.900 zł,

Natomiast spłacono kwotę 433,950 zł, co stanowi 50,0 Yo planu.

Powiat posiadał w budzecie środki naręalizację w 2011 roku spłat rat zobowiązai
zaltczanych do rozchodów budzetu . Ze sprawozdania o stanie zobowiązań według

§tułów dfużnych or z gwarancji i poręczeń wynika, żę na konięc I póhocza 20II
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roku zadł!żęnie jednostki wyniosło 123L250 zł, co stanowi 5,1 %
wykonanych ogółem.

dochodów

Pouczenie:

Od niniejszej uchwĄ sfuzy prawo wniesienia odwołania do pełnego Składu
Kolegium Regionalnej lzby Obrachunkowej w Bydgoszczy w terminie 14 dni od daty
doręczenia.


