
Uchwala Nr SO-0953/39/10ILn/2013

Skladu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 19 wrzesnia 2013 roku

w sprawie: wyrazenia opinii o przedlozonej przez Zarzad Powiatu Sredzkiego informacji o przebiegu

wykonania budzetu za I pólrocze 2013 roku

Sklad Orzekajacy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony Zarzadzeniem Prezesa

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Nr 7/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku ze zmianami, w

osobach:

Przewodniczaca:

Czlonkowie:

Malgorzata Okrent

Beata Rodewald-Laszkowska

Zdzislaw Drost

dzialajac na podstawie ali. 13 pkt 4 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 roku

o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012r., poz. 1113), w zwiazku z art. 266 ust. 1

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885), wyraza o

przedlozonej przez Zarzad Powiatu informacji z wykonania budzetu Powiatu Sredzkiego za I pólrocze

2013 roku

opinie pozytywna

UZASADNIENIE

Na podstawie przedlozonej przez Zarzad Powiatu:

- informacji o przebiegu wykonania budzetu Powiatu Sredzkiego za I pólrocze 2013 roku,

- informacji o ksztaltowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej,

- informacji o przebiegu wykonania planów finansowych Powiatowej Biblioteki Publicznej oraz SP

ZOZ w Srodzie Wlkp.

Sklad Orzekajacy ustalil, ze informacje przedlozone zostaly w tenninie okreslonym wart. 266 ust. 1

ustawy o finansach publicznych oraz zawieraja dane wymagane uchwala Nr IX/57/20 11 Rady Powiatu

Sredzkiego z dnia 14.06.2011 roku zmieniajaca uchwale Nr XLI/239/2010 z 22.06.20l0r. w sprawie

okreslenia zakresu i formy informacji o przebiegu ~:vYkonania budzetu powiatu za I pólrocze danego

roku, informacji o ksztaltowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej oraz infonnacji o przebiegu

wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej oraz

samorzadowych instytucji kultury.



-.------------------------------------------------------------------------------

L Sklad Orzekajacy opiniujac informacje o przebiegu wykonania budzetu za I pólrocze zapoznal sie

takze z uchwala budzetowa (po zmianach) na 2013 rok i ze sprawozdaniami dotyczacymi I

pólrocza 2013 roku. Na tej podstawie ustalil co nastepuje:

1. Plan dochodów i wydatków budzetowych zawarty w informacji jest zgodny z uchwalonym

(po zmianach) budzetem na 2013 roku.

2. Wykonanie budzetu za I pólrocze przedstawia sie nastepujaco:

1) dochody w kwocie 22.3 73 .072,07zl, co stanowi 51,88% planu, w tym:

dochody biezace w wysokosci 22.302.872,07zl, co stanowi 56,0 1% planu

dochody majatkowe w wysokosci 70.200,OOzl, co stanowi 2,12% planu

2) wydatki w kwocie 19.661.505,6lzl, co stanowi 47,92% planu, w tym:

wydatki biezace wysokosci 19.466.059,10zl, co stanowi 50,05% planu

wydatki majatkowe w wysokosci 195.446,5lzl, co stanowi 9,16% planu.

Niskie wykonanie dochodów majatkowych wiaze sie z niewykonaniem dochodów z dotacji

na realizacje zadan inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, realizacja dochodów ze

sprzedazy majatku na poziomie 1,59% planu oraz realizacja dotacji celowych otrzymanych z

tytUhl pomocy finansowej udzielanej miedzy j.s.t. na dofinansowanie wlasnych zadan

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na poziomie 17,49% planu.

Sklad Orzekajacy zwraca uwage, ze nie wykonanie dochodów budzetowych w zakladanych

wielkosciach, w tym z tytulów, o których mowa wyzej, bedzie wplywac na sytuacje

finansowa Jednostki, zarówno w roku budzetowym 2013 jak i w latach przyszlych.

Powyzsze nalezy miec na wzgledzie przy dokonywaniu zmian w budzecie roku biezacego,

jak i opracowywaniu "prognoz" na kolejne lata.

W I pólroczu Powiat osiagnal nadwyzke w wysokosci 2.7l1.566,46zl, przy planowanej w

wysokosci 2.10 1.297 ,00zl.

W okresie sprawozdawczym zaplanowano przychody w kwocie 774.5l6,00zl i stanowia je

tylko kredyty i pozyczki, lecz ich nie zrealizowano. Nadwyzke srodków pienieznych na

rachunku biezacym budzetu (wolne srodki) zrealizowane w wysokosci 1.629.295,46zl.

Na planowane w budzecie rozchody z tytulu splaty kredytów i pozyczek w wysokosci

2.875.813,00zl z tytulu splaty otrzymanych krajowych kredytów i pozyczek zrealizowano w

kwocie 768.002,11zl.

Ze sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiazan za okres od poczatku roku do dnia 30 czerwca

2013 roku wynika, ze Powiat posiada zobowiazania w lacznej kwocie l4.447.563,00zl, przy

czym calosc stanowia kredyty oraz z tytulu umowy sprzedazy na raty w kwocie 33 .000,00zl.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S wg,.stanu na dzien 30 czerwca 2013 roku wartosc

nominalna zobowiazan biezacych jednostki wynosi 1.127.904,83zl. Zobowiazania

wymagalne nie wystapily.
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3. W informacji za I pólrocze 2013 roku, zawierajacej zarówno czesc opisowa jak i

tabelaryczna, Zarzad odniósl sie zarówno do wykonania planu dochodów jak i wydatków

budzetowych oraz wskazal przyczyny odchylen w ich realizacji. W czesci tabelarycznej

zarówno dochody jak i wydatki zostaly przedstawione w szczególowosci okreslonej uchwala

budzetowa·

W czesci opisowej infOlmacji wydatki omówiono w podziale na poszczególne dzialy

klasyfikacji budzetowej.

W czesci tabelarycznej przedstawiono:

dochody w szczególowosci wynikajacej z uchwaly budzetowej,

wydatki w szczególowosci wynikajacej z uchwaly budzetowej,

wykonanie przychodów i rozchodów,

realizacje dochodów otrzymanych z dotacji celowych,

realizacje wydatków finansowanych z dotacji celowych,

dotacje i srodki na finansowanie w 2013r. wydatków na realizacje zadan finansowanych

z udzialem srodków, o których mowa wart. 5 ust l pkt 2 i 3 ustawy o finansach

publicznych,

wydatki na programy finansowane z udzialem srodków, o których mowa wart. 5 ust l

pkt 2 i 3, w czesci zwiazanej z realizacja zadan jst,

realizacje wynagrodzen i pochodnych od wynagrodzen na dzie1130 czerwca 2013r.,

realizacje wydatków majatkowych na dzien 30 czerwca 2013r.,

realizacje dotacji udzielonych z budzetu powiatu w I pólroczu 2013r.

4. Analiza porównawcza prezentowanych danych w informacji z wykonania budzetu

z kwotami planowanymi w budzecie na 2013 rok oraz danymi zawartymi w przedlozonych

sprawozdaniach budzetowych wykazala zgodnosc kwot planowanych i wykonanych

w dokumentach przedlozonych tut. Izbie, za wyjatkiem pozycji przedstawionych w punkcie

5 niniejszej opinii.

5. Sklad Orzekajacy wskazuje na nastepujace uchybienia wystepujace w informacji:

l) Sklad Orzekajacy stwierdza, ze w nizej wymienionej podzialce klasyfikacji budzetowej

poniesione zostaly wydatki zwiazane z wyplata odsetek i odszkodowan:

Dzial Rozdzial Paragraf 4-ta cyfra Plan
700 70005 458 O 5 000,00
700 70005 459 O 60 000,00
750 75020 458 O 2 820,00

Wykonanie
2 640,00
4 560,00
2313,56

W zlozonej informacji na stronach 44 i 50, Zarzad zawarl nastepujace wyjasnienia:

w rozdziale 70005 w §4580 - "odsetki od redyskonta weksli dotyczace zakupu

nieruchomosci przy ul. Zwirki i Wigory",
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w rozdziale 70005 w §4590 - "wyplaty odszkodowania osobie fizycznej za

nieruchomosci zajete pod drogi powiatowe",

w rozdziale 75020 w §4580 - "odsetki ustawowe dotyczace zwrotu za karte

pojazdu oraz odsetek na rzecz Skarbu Panstwa".

2) Analiza realizacji wydatków budzetowych (§4440) wykazala, ze przekazanie srodków

na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych w n/w podzialkach jest nizsze od 75%

planowanych wielkosci i tak:

Dzial Rozdzial Paragraf Plan Wykonanie Odsetek
754 75411 4440 2.553,00zl 1.458,57zl 57,13%
801 80195 4440 115.605,00 85.758,75zl 74,18%

Zgodnie z przepisem art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakladowym

funduszu swiadczen socjalnych (Dz. U. z 2012r., poz. 592, ze zm.) odpis na zakladowy

fundusz swiadczen socjalnych do dnia 31 maja winien byc dokonany w wysokosci 75%

wal10sci odpisu.

II. W informacji o ksztaltowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej:

l. Przedstawiono stopien zaawansowania i przebieg realizacji kazdego z przedsiewziec

ujetych w zalaczniku do wieloletniej prognozy finansowej (po zmianach).

2. Zadluzenie Powiatu z tytulu zaciagnietych kredytów dlugoterminowych oraz umowy

sprzedazy na raty na dzien 30 czerwca 2013 roku wynosi 14.447.563,00zl, stanowi 33,50%

planowanych dochodów budzetu.

III. Wraz z informacja o przebiegu wykonania budzetu przedlozono "Informacje o przebiegu

wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej za I pólrocze 2013 roku".

Wykazane w informacji kwoty planu i wykonania przychodów z tytulu dotacji sa zgodne z

kwotami dotacji zaplanowanej i wykazanej w sprawozdaniu budzetowym Rb-28S i w

informacji o przebiegu wykonania budzetu za I pólrocze 2013 roku. Z przedlozonej informacji

wynika, ze instytucja kultury nie posiada zadnych zobowiazan i naleznosci, co jest zgodne ze

sprawozdaniami Rb-N - kWal1alne sprawozdanie o stanie naleznosci oraz wybranych

aktywów finansowych samorzadowej instytucji kultury oraz Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o

stanie naleznosci oraz wybranych aktywów finansowych samorzadowej instytucji kultury.

IV. Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego zlozyl równiez Samodzielny Publiczny

Zespól Opieki Zdrowotnej w Srodzie Wielkopolskiej' (SP ZOZ). Z przedlozonej informacji

wynika, ze SP ZOZ nie posiadal naleznosci wymagalnych, a jego zobowiazania wymagalne,
wynosily 4.315.13 8,00zl. Z kolei ze sprawozdan w zakresie operacji finansowych, to jest

Rb-N - o stanie naleznosci oraz wybranych aktywów finansowych samodzielnego

publicznego zakladu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostke samorzadu
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terytorialnego wg stanu na koniec II kwartalu wynika, ze naleznosci wymagalne wynosza

1.994.724,14zl, a ze sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiazan wg tytulów dluznych oraz

poreczen i gwarancji samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej nadzorowanego

przez jednostke samorzadu terytorialnego wynika, ze zobowiazania wymagalne stanowia

kwote 4.283.059,79zl (róznica 32.078,2Izl).

Biorac powyzsze pod uwage Sklad Orzekajacy stwierdzil jak w sentencji.

Przewodniczaca

Skl~ r:t:::t?0
Malgorzata Okrent

Pouczenie: Od niniejszej uchwaly Skladu Orzekajacego sluzy odwolanie do Kolegium Izby
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia
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