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'/ł' Składu orzekającego Nr 5

hegionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy

z dnia 25 sierpnia 2009 roku

w sprawie : opinia o informacji Zarządu o przebiegu wykonaniu budzetu Powiatu
Grudziądzkiego za I półrocze 2009 roku oraz informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego SP ZoZ i samorządowej insĘtucji kultury
oraz innych samorządowych osób prawnych za I półrocze 2009 r'

Działając na podstawie art. 13 pkt 4 oruz art.l9 ustawy z dnia 7 pażdziernika
t99Ż t. o regional nych izbach rachunkowych ( Dz. U. Nr 5 5, poz. 577 z 200I r.) oruz
Zarządzenia Nr tl2009 Prezesa Regionalnej lzby obrachunkowej w Bydgoszczy z
dnia 14 stycznia 2009 t' w sprawie składów orzekających i zakresu ich działania.

Skład orzekający w osobach:

Przewodniczący Składu :

Robert Pawlicki

Członkowie Składu :

- Członek Kolegium No

Andrzej Graczyk ' Członek Kolegium RIo

Aleksąndrą ostrowska - Członek Kolegium RIo

opiniuje poryĘwnie

Informację z wykonania budzetu zaI półroczę 2009 roku.
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Uzasadnienie

ZarządPowiatu Grudziądzkiego wykonując dyspozycję T. 198 ust' 1 ustarły

o finansach public ztych prridłorył Regiona1nej Izbię obrachunkowej informację

z wykonania budzetu zalpółtocze 2009 roku'

Na obszarzę działania Powiatu nie funkcjonują jednostki organizacyjne

wymienionewart.4ust. 1,pkt.7,8, 12ustawyofinansachpublicznych,dlaktórych
oigur'.* zał'ożrycie\skim lub nadzorującym jest jst'

Biorąc pod uwagę powyzszą informację jak i sprawozdania budżetowe

obrazujące rea]izaajęaoJt'oao* i wydatków budzetowych, przychodów i rozchodów

budŻetu powiatu, ootac;i i wydatków z wykonania zadafi z zal<ręsu administracji

rządowej oraz zadair.uiiro*unych w ramach porozumień, atakżę wykonania planów

finansowych instytucji kultury l fu''du''y ..io*y"h _ Skład orzekający stwierdza'

co następuje :

L. Rada Powiatu zatwięrdziła budŻet rc 2OO9 r. po stronie dochodów w wysokości

18 684 610 złi po stronie wydatków w wysokości 20 5I8 558 zł, czyli z planowanym

deficytem budżetu w kwocie 1 833 948 zł'

W wyniku zmian dokonanych w budzecie w ciągu roku budżet na dziefi 30 czerwca

2009 wyniósł:
] no ,ńrri. dochodów 19 89'8 2t0 zł'

- po stronie wydatków 21732158 zŁ'

_ plu.ro*any deficyt 1 833 948 zł'

p.r'.yt ten planowano sfinansować środkami pochodzącymi z kredytów'

Powyzsze wieIkości budżetowe zarówno po stronie planu jt i ry}91ania są zgodne

z danymiwynikając ymi ze sprawozdań o symbolu Rb_NDs, Rb-27S i Rb-28S'

2. Dochody budzetowe _ w ich strukturze stosunkowo duzy udział miaĘ subwencje

zbudŻetu państwa, które Łącznie stanowiły 63,0 yo planowanych dochodów ogółem

po zmLanarh' orurdochody własne, stanowiąc e 2O,4 7o planowanych dochodów'

botacje celowe w p|anie dochodów natomiast stanowiĘ 16,6 yo.

Realizacja dochodów za 2009 rok w stosunku do wielkości planu rocznego wyniosła

47,8 oń i wedfug źródęŁ wpływu przedstawia się następująco:

- dochody własne
_ subwęncja ogólna

- dotacje celowe

Dochody własnę zostaĘ
wykonanych nalezą:
_ opłatakomunikacyjna

39,7 oń,

52,',7 yo,

43,3 o 
.

zręaltzowane w kwocie 1935 595 zł., w tym do najwyŻej

- ldziaĘ wpodatkudochodowy* ,*dnuś. 
1

_ dochody z majątkus:$t-'#'?T Hffiffi;*

464 95I zł,tj.46,5 vo planu,

I57 I48 zł, tj. 39,I oń platu,
10 108 zł,tj.56,7 yo planu,
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Środki z tytułu subwencji ogólnej wpłnęł do budżetu Powiatu w wysokości
5 999 588 zł, w tym zĘtlltu subwencji oŚwiatowej l 653 320 zł.
Wskaznik procentowy wykonania subwencji oświatowej w stosunku do planu wyniósł
61,5 0 

.

Natomiast wpĘwy do budżetu ztytułu dotacji celowych wyniosĘ 1 581 393 zł.

Środki z tytuŁu dotacj i uzyskano na zadania:
_ własne

- zlecone
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349 l45 zł,tj. 48,0 oń planu,
300 920 zł,tj.30,9 oń planu,

- realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej
19 000 zł,tj. 4|,3 oń planu,

- realizowane w ramach porozumienz jst 903 328 zł,tj.49,4 oń planu,
_ otrzymanę z funduszy celowych 9 000 zł,tj.lŻ,2ońp|anu.

3. Wydatki budzetowe - w ramach zaplanowanych wydatków ogółem udział
wydatków biezących stanowił 94,8 yo a wydatków majątkov\ych (inwestycyjnych) _
5,2 %ó.

Realizacja wydatków ogółem zaI połrocze 2009 roku wyniosła 6 899 66l zł, to jest
31,7 Yoplanu, w tym wydatków biezących 4O,7 oń i wydatków majątkolvych 6,3 yo.

W zakresie wynagrodzęit i pochodnych od wynagrodzen, na planowaną po zmianach
kwotę 7 673 043 zł, w tym: wynagrodzeń 6 490 054 zł, pochodnych 1 182 989 Zł,
wykonano: 3 542 569 ń, co stanowi 46'Ż % planu po zmianach, w tym:
wynagrodzetia '3 033 088zł, co stanowi 46,7 oń p|anu, pochodne od wynagrodzęn
509 481 zł, co stanowi 43,| oń planu po zmianach .

Wydatki inwestycyjne w I półroczu 2009 roku zostaĘ zrealizowane w kwocie
357 307 zł, co stanowi 6,3 oń planu rocznego i rcalizacja ich została omówiona
w Informacji z określeniem przyczyfi niskiego wykonania wydatków inwestycyjnych
w I półroczu2009 t.

Dotacje zbvdŻetu zostaĘ zręaiizowaHe w stosunku do planu w granica ch 48,3 oń.

W realizacji wydatków za badany olcres nie wystą1liło przelcroczenie wydatków.

4. W wyn iku zreaiizowanych dochodów i wydatków w więlkościach przedstawionych
w Informacji Zaruądu zal połrocze 2009 rok, budzet jednostki zamknĄ się nadwyżką
w wysokośc\Ż 616 9l5 zł wobec planowanego rocznego deficytu w wysokości 1 833
948 r'ł.

Zę sprawozdania o nadvłyŻce i deficycie jednostki samorządu terytorialnego
Za I półrocze 2009 roku wynika, Żę planowano spłatę zobowiązafi w kwocie
1' 250 000 Zł natomiast spłacono 667 000 zł co stanowi 53,4 Yo .

Ze sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dfuznych oraz g'waruncji
i poręczeń wynika, Żę na koniec I półrocza 2009 roku zadłuŻęnię jednostki wyniosło
1 583 000 zł, co stanowi7,9 yo dochodów planowanych ogółem.
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5. Kealvaqa przychodów i kosztów w stosunku do planowanych wielkości
w funduszach celowych przedstawiała się jak niŻej :

fund3'lsze celowe _ 45,8 yo planowanej kwoty przychodów i 25,4 Yo planowanej
kwoty kosztów,

Przebieg reaIizacji zaduh przez w/w formy otgatizacyjno-prawne zostaŁ

omówiony w Informacji.

W świetle powyższego Skład orzekający postanowił jakw sentencji.

Przewodn iczący Składu orzekaj ące go

Stwlerdzarn zgodność
nióróxopii z oryginalern
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Pouczenie; '
od niniejszej uchwały słuzy prawo wniesienia odwołania do pehego
obrachunkowej w Bydgoszczy w terminie 14 dni od daty doręczenia'

Składu Kolegium Regionalnej lzby


