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Uchwała Nr t3l2009
Składu orzekającego Nr 5

Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy

z dnia 30 marc a 2009 roku

w sprawie : opinia o Sprawozdaniu rocznym Zarządu o przebiegu wykonaniu
budżetu Powiatu Grudziądzkiego za 2008 rok ,

Działając na podstawie art' 19 ust. l i art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7
pażdzierntka 1992 r. o regionalnych izbach rach{łnkowych ( tekst. jedn. Dz. I}. z
200Ir' Nr 55, poz.577 zpoŻfi.zm') orazZaruądzeniaNr Il2009 PrezesaRegionalnej
Izby obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie składów
orzekających i zakresu ich działania'

Skład orzekający w osobach:

Przewodniczący S kładu :

Robert Pcłwlicki

Czło|nkowie Składu:

Andrzej Graczyk

Aleksandrą ostrowska

- Członek Kolegium k[o

- Członek Kolegium klo

- Członek Kolegium RIo

opiniuje pozyĘwnie

Sprawozdanię z wykonania budżętu za 2008 rok .
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Uzasadnienie

ZanądPowiatu Gtudziądzkiego wykonując dyspozycj ę art' I99 ust. 2 ustawy o

finansach publicznych przedłoŻył w terminie Regionalnej Izbie obrachunkowej )

sprawozdanie z wykonania budzetu jednostki za 2008 rok

Biorąc pod uwagę powyŻsze Sprawo zdanie jak i sprawozdania budzetowe

obrazujące rea\izację dochodów i wydatków budzętowych, przychodów i rozchodow

budżeiu powiatu, łotacji i wydatków z wykonania zadan z zakresu administracji
rządowej oruz zadan rea\izowanych w ramach porozumień, a takŻe wykonania planów

fińańśowych, gospodarstWa pomocniczego i funduszy celowych - Skład orzekający
stwierdza, co następuje :

l. Rada Powiatu zatr,vietdziła budzet na 2008 r. po stronie dochodów w wysokości

16.632.601 zł t po stronie wydatków w wysokości 18.64 1346 zł, cą,l,t z planowanym
deficytem w kwocie 2'008."745 zł'
W wyniku zmiat dokonanych w budzecie w ciągu roku budzet na dziefi 31 grudnia

2008 wyniosł:

Deficyt ten planowano sfinansować środkami pochodzącymi z kredytór,v

PowyŻszewielkości budzetow e zarownopo stronie planu jak i wykonania sązgadne z

danymi wynikającymi ze sprawozdań o symbolu Rb-NDS, Rb-27S i Rb-28S.

2. Dochody budzetowe - W ich strukturze stosunkowo duŻy udział miaĘ subwencje z
budzetu państwa, które łącznte stanowiĘ 55,8 o^ planowanych dochodów ogółem po

zmianach oraz do chody własne, stanowi ące 28,4 %o planowanych dochodów'

Dotacje celowe w planie dochodów natomiast stanowiĘ 15,8 oń.

Realizacja dochodow za 2008 rok w stosunku do wielkości planu rocznego wyniosła

90,8 oń i według źrodełwpływu przedstawia się następująco:

_ po stronie dochodów

- po stronie wydatków

- planowany deficyt

_ dochody własne

- subwencja ogólna

- dotacje celowe

17.560.47] zł,
19.569 'Ż22 zł,
Ż'008.145 zł.

1.099.6 1 I zł, tj. 1 1 5,8 oń planu.
Ż'988.278 zł,t1.1'|7,I o^ planu

74,0 Yo ,

100,0 oń,

99,I o/o.

Dochody własne zostaĘ ztea\izowane w kwocie 4.523.510 zł., w tym do najwyżej

wykonanych należą:
_ opŁatakomunikacyjna
_ udziały w podatku dochodowym
_ dochody z majątku 20'610 zł,tj.190,8 oń planu

Srodki z tytułu subwencji ogólnej wpłynęĘ do budzetu Powiatu w wysokości

8.892.813 zł.,w tym z tytułu subwencji oświatowej 2.458.556 zł.

WskaŹnik procentowy wykonania subwencji oświatowej w stosunku do planu wyniósł
100,0 %

stwierdlamrłoffllprifuwy do bu&efi*gsytułHrdffapji celowych w,niosĘ 2'5Ż9.932 zł'
itieióttopii-ż E}yglndlem ' '.-ji
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_ własne 43.872 zł, tJ. 98,60/0 planu,



- zlecone
_ realizowane w ramach porozumień

z org. adm' rządowej
_ realizowane w ramach porozumień

z jst

- otrzymane z funduszy celowych
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760.369 Zł,tj'97 
'2 

oń planu,

58.153 Zł, tJ'100,0 oń planu,

I .620.543 zł, tj 'L00,0 oń p|anu,
46.995 zł,t1'I00,0 Yo planl'.

3. Wydatki budzetowe - w ramach zaplanowanych wydatków ogółem udztał
wydatków bieŻących stanowił 96,7 oń a wydatków majątkowych (inwestycyjnych) -
3.3 %.

Realizacja wydatków ogołem za 2008 rok wyniosła 15.763.2gg zł, to jest 8O,I yo
planu, w tym wydatków bieżących 96,2 oń i wydatków majątkowych 13,8 vo.
W zakresie wynagrodzeit i pochodnych od wynagrodzen, naplanowaną po zmianach
kwotę 6-76L902 zł, w tym: wynagrodzęn 5.712.06I zł, po.hodnych l.049.8 4I zł,
wykonano: 6.622.434 Zł, co stanowi g7,g % planu po zńianach, w tym:
wynagrodzenia 5.648,699 zł, co stanowi g8,g yo plónu, pochodne od wynagrodzęń
973.736 zł, co stanowi 92,8 o^ planu po zmianach .

Wydatki inwestycyjne w 2008 roku zostĄ zreaItzowane w kwocie 515.860 zł. co
stanowi 13,8 oń planu tocznęgo irealizacjaichzastałaomówionaw Sprawozdantu'
W sprawozdaniu Zarząd odnosi się do niŻszego wykonania inwestycji.
Dotacje zbudŻetu Powiatu dlatrw. gospodarki pózabudzetowej, ótu inr'ytucji kultury
i jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych źostĄ ztealizowane w
stosunku do planu w granicach. 96,4.yo. :

W realizacji wydatkow zabad,any okres nie wystąpiło przekroczenie wydatków'

4. W wyniku zrealizowanych dochodów i wydatków w wielkościach przedstawionych
w 

'Ę'uT9'gTiu Zarządu za 2008 rok, budzęt jednostki zamknął śię nadwyzką w
wysokości 182'956 zł wobec planowanego, rocznego deficyu 

'w 
wysokości

2'008.745 zł.
Ze sprawozdania o nadwyzce i deficycie jednostki samorządu terytorialnego za2008
rok wynika, Że planowano spłatę zobowiązań w kwocie 3.040.000 zł. Natomiast
spłacono kwotę 1.450.000 zł,co stanowi 47,7 %oplanu'
Powiat posiadał w budzecie środki na realizację w 2008 roku spłat rat zobowiązan
zaliczanych do rozchodów budzętu . z 

'pruiórdania 
o stanie zobowiązań według

tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wynika, Że na koniec 2008 roku
zadłużenie jednostki wyniosło 2.250.0OO Zł, co stanowi I4,I % dochodów
wykonanych ogółem.

5. Przedłozone Sprawozdanie zawieru wykazjednostek budzetowych które utworzyły
rachunki dochodów własnych oraz zpstawienie dochodów własnyóh i wydatkow nimi
snnansowanych -3lHiS,?T #,$$i1..1:; 
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irudziadz. ...if-".*.y...t-.*::..,t1'.",;'"\*[,\,,,,,,6- Realizacja przyóhódów' i kosztów w stosunku do plu.lo*uny.ł' wielkości
w gospodarce pozabudzetowej, funduszach celowych, przedstawiała się jak niżej: ,
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- funduszę cęlowe _ 130,L ońpIanowanej kwoty przychodow i 83,0 7o planorvanej
kwoty kosztów.

- gospodarstwa pomocnicze- i08,8 ońp\anowanej kwoty przychodow i 124,4 oń

planowanej kwoty kosztów )

Przebieg realizacji zadań ptzez w/w formę otganLzacyjno-prawną został omówiony w
sprawozdaniu.

6. Przyjęty tryb publikacji
przeprsamr prawa .

sprawozdania rocznego zgodny z obowiązującymi

' vrłwalepowyzsze

Przewodn iczący Składu orzekaj ące go
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Pouczęnie: ' :

od niniejszej uchwaĘ sfuŻy prawo wniesienia odwołania do pełnego Składu
Kolegium Regionaln ej lzby Obrachunkowej w Bydgoszc zy w terminie 14 dni od daty
doręcżenia.

Stwierdzam zgodnoŚc
rśóiokopii a oryginalem
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