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Uchwała Nr 40D0a8
Składu Orzekającego Nr 5

Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy

z dnia 9 kwietnia 2008 roku

w sprawie .' opinia o sprawozdaniu rocznym Zarządu Powiatu o
przebiegu wykonaniu budtetu Powiątu Grudziądzkiego zą 2007 rok.

Działając na podstawię art. 19 ust. 2 i art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7
puŹdziernika 1992 r. o regionalnych tzbach rachunkowych ( tekst' jedn. Dz' TJ. z
200Ir. Nr 55, poz' 577 zpoŻn.zm.) orazZaruądzeniaNr 412008 Prezesa Regionalnej
Izby obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15 marca 2008 r. w sprawie składów
orzekających i zakresu ich działania zpoźn'zm.

Skład orzekający w osobach:

Przewodniczący Składu :

Robert Pawlicki

Członkowie Skłudu:

Andrzej Graczyk

Aleksandrą ostrowską

- Członek Kolegium klo

- Członek Kolegium Mo

- Członek Kolegium Mo

opiniuje pozyĘwnie

Sprawozd anie z wykonania budzetu za 2O0l rok .
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Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Gttldziądzkiego wykonując dyspozycj ę art. I99 ust. 2 ustawy o
finansachpublicznychprzedłoŻyłwterminieRegiona1nejIzbteobrachunkowej
sprawozdanie z wykonania budzetujednostki za 2007 rok

Biorąc pod uwagę powyzsze sprawozdanię jak i sprawozdania budzetowe
obrazląące realtzację dochodów i wydatków budzetowych' przychodow i rozchodów
budżetu gminy, dotacji i wydatków z wykonania zadan z zakesu administracji
rządowej oraz zadań reallzowanych w ramach porozumień, a także wykonania planów
fińańsówych $ospodarstw pomocntczych i funduszy celowych - Skład orzekający
stwierdza, co następuje :

1. Rada Powiatu zatwtetdziła budżet na 20O] r. po stronie dochodów w wysokości
I4'148.614 zł t po stronie wydatków w wysokoŚci 15 .26I'3I5 zł, czy|t z planowanym
deficytem budzetowym w kwocie 5I2.70I zł.
W wyniku zmian dokonanych w budzecie w ciągu roku budzet na dzien 31 grudnia
2007 wyniósł:

- po stronie dochodów

- po stronie wydatków

- planowany deficyt
Deficyt ten planowano sfinansowaó środkami

15.587 .37 6 zł,
15 '670.820 zł,

83 '444 zł.
pochodzącymi Z zaciągnięĘch

kredytów'
Powyzsze wielkości budzetowe zarówno po stronie planu jak i wykonatia sązgodne z
danymi wynikającymi ze sprawozdań o symbolu Rb-},IDS, Rb-27S i Rb-28S.

2. Dochody budzetowe - w ich strukturze stosunkowo duzy udzial' miaĘ subwencje z
budzetu państwa, które łącznie stanowiĘ 57,Ż o^ planowanych dochodów ogółem po
zmianach oraz dochody własne, stanowiące 27,0 % planowanych dochodów.
Dotacje celowe w planie dochodów natomiast stanowiły L5,8 o^.

Realizacja dochodów za 200] rok w stosunku do wielkości planu rocznego wyniosła
88,i % i wedfug źrodeł wpływu przedstawia się następująco:

- dochody własne

- subwencja ogólna
_ dotacje cęlowe
Dochody własne zostaĘ ztealtzowane w kwocie 3.1lI.0aI zł., w tym do najwyzej
wykonanych na\eŻą:
_ opłatakomunikacyjna
_ udziaĘ w podatku dochodowym
_ wpływy znajmut dzierżawy
_ środki na doflnansowanie zadai własnych

Srodki z tytułu subwencji ogólnej wpłynęĘ do budzetu Powiatu w wysokoŚci
'/ '846.994 zł.,w tym z tytułu subwencji oświatowej 2.140.329 zł'
Wskaźnik procentowy wykonania subwencji oświatowej w stosunku do planu wyniósł
700,0 oń

|i celowych wyniosły 2.172.I28 zł.

66,50ń,
|00,0 oń,

100,4 oń'

973.23I zł, tj. 102,4 oń planu'
Ż.323.626 zł, tj' 108'5 Yo planu

13.542 zł, u. 1,24,2 oń planu
'76.365 zł,tj. 99,2oń planu
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Środki z tytuhldotacji uzyskano na zadania:
_ własne

- zlecone
73.069 zł, tj. 1 00,0 oń planu,

481 .83 I zł, tj. 100,0 oń planu,

44'600 zł'tj' 100,0 ońplanu,

I .540.628 zł, tj ' 100,6 %o planu,
32.000 zł, tj. 100'0 oń planu.

* reaItzowane w ramach porozumień
z org. adm. rządowej

_ realtzowane W ramach porozumień
z jst

- otrzymane z funduszy celowych

3' Wydatki budzetowe - w ramach zaplanowanych wydatków ogółem udział
wydatków biezących stanowił 96,4 Yo awydatków majątkówych (inwestycyjnych) -
3,6 oń.

Realizacja wydatków ogołem za 2OO] rokwyniosła I2'g7O.825 zll, to jest 82,8 oń
planu, w tym wydatków biezących 95,6 oń i wydatków majątkowych I8,2 %o.
W zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodz"t , ia planowaną po zmianach
kwotę 5'680.402 zł, w tym: wynagrod,zeń ą.lós.ną zł, pochodnych_ 972.228 zł,
wykonano: 5.651'938 Zł, co stanowi 99,6 % planu po zmiinach, W tym:
wynagrodzenia 4'689.596 zł, co stanowi 99,6 vo planu, pochodne od wynagrodzeit
968.342 zł, co stanowi 99,6 oń planu po Zmlanach .

Wydatki inwestycyjne w 2007 roku zostały zrea\tzowane w kwocie 472.297 zł. co
stanowi 18,2 %o planu rocz11ęgg i realizacja ich została omówiona w sprawozdaniu'
W sprawozdaniuZarząd odnosi się do niŻszegowykonania inwestycji.

Dotacje zbudżetu Powiatu d7atzw. gospodarki pozabudzetowej, d1a instytucji kultury
i jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych zost aĘ zreaIizowane w
stosunku do planu w granicach 97,0 oń.

W rcaItzacji wydatków za badany okres wystąpiło przel<roczenie wydatków w dz.
lrozdzl $ - 854 l854l5l 3249 nakwotę 32,7] zł

4. W wyniku zręaltzowanych dochodów i wydatków w wielkościach przedstawionych
w sprawozdaniu Zarządu za 2007 rok, budzet jednostki zamknął się nadwyzką w
wysokoŚci 7 59.29] zł wobec planowanego, rocznego deficytu w *ysoLos. i 83.444zł'
Ze sprawozdania o nadwyzce i deficycie jednostki samorządu teryiorialnego za 2OO7
rok wynika, Że pianowano spłatę zobowtązan w kwocie 3.227.270 zł. Natomiast
spłacono kwotę L631.270 zł, co stanowi 50,7 voplanu.
Powiat posiadał w budzecie Środki na ręalizację w 2007 roku spłat rat zobowtązan
zaltczanych do rozchodów budzetu . Ze sprawozdania o stanie żobowiązafi *.jług
tytułów dłuznych oraz gwarancji i poręczeń wynika, Że na koniec 2007 roku
zad.łuŻenie jednostk1 

Y#r'PJ,ł&*&'ł$88R0*gł, co stanowi 19,66 % dochodów
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6. Realizacja przychodów i kosztów w stosunku do planowanych wielkości

w gospodarce pozabudzetowej, funduszach celowych, przedstawiała się jak niżej: ,
_ ńndusze celowe - II3,Ż % planowanej kwoty przychodów i 82,5 % planowanej

kwoty kosztów.
- gospodarstwa pomo erlLcze- 99,7 oń planowanej kwoty przychodów i 9I,8 oń

planowanej kwoty kosztów ,

Przebteg realizacjl zadan przez w/w formę otganizacyjno-prawnązostał omówiony w

sprawozdaniu.

?6. Przyjęty tryb publikacji sprawozdania rocznego zgodny Z obowiązującymi

przepisami prawa 
.:

Przewo dn rcZący Składu orzekaj ące go

Pouczenie :

od niniejszej uchwĄ słuzy prawo wniesienia odwołania do pełnego Składu

Koiegium R-egionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w terminie 14 dni od daty

doręczenia.
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