Uchwala Nr 50/2014
VI Skladu Orzekai4cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

z dnia 24 kwietnia 2014 roku
w sprawie opinii o sprawozdaniachz wykonania budzetu Powiatu Opatowski ego 2a2013
rok
wraz z informacj4 o stanie mienia jednostek samorz4du terytoriainego i objasnieniarni

VI Sklad

Orzekaiqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w skladzie:

Przewodnic zqca

-

Iwona Kudta
- Monika Dgbowska-Soltvk
- Ewa Miduia
dzialajqc na podstawie art. 13 pkt 5 orcz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia
7 pa2dziemika lgtg2 r.
o regionalnych izbach obrachunkolvych (tekst jedn. Dz. V. z ZOLZ poz. ltIZ z p6Ln.
zm. ), po
zbadaniu w dniu 24 kwietnia 2014 roku rocznych sprawo zdah z
wykonania budzetu powiatu za
2013 rok

Czlonkowie;

postanawia
zaopiniowai pozyty'wnie przedNohone przez Zarzqd, Powiatu sprawozdania
2013 rok

z

wykonaniabud1ettu za

Uzasadnienie
Sprawozdania roczne z wykonania budzetu Powiatu za 2013 rok sporz4dzone
na podstawie
att' 267 ust. 1 pkt 1 i art. 269 ustawy z dnia27 sierpnia2})9 r. o finansach publicznych
( tekst.jedn.
Dz' U' z 2013 r. poz' 885 z p62n. zm) zostaly pizedNozone przez Zarzyd powiatu w Regionalnej
Izbie Obrachunkowej w Kielcach, Zesp6l Zamiejscowy w Sandomierzu z zachowaniem
terminu
okreSlonego w ustawie.
Sprawozdania budzetowe spelniai 4 wymogi formalnoprawne wyni kai qce
z;
-rozpotzqdzenia Ministra FinansSw z dnia 3 lutego 2010 rl. w sprawie
sprawozdawczoSci
budZetowej (Dz. U. Nr 20, poz.I03 zp6Ln. zm.),
- tozporz}dzeniaMinistra Finansow z dnia 16 stycznia2}I4 r, w sprawie
sprawozdawcrzoSci
budZetowej (Dz. U. 2 2014 poz. Il9)
-tozporzqdzenia Ministra Finans 6w z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie
sprawozdari jednostek
sektora finans6w publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 43, poz.
247 z pto1n.
zm.).
Zaplanowane dochody budZetu Powiatu zrealizowano w 94,04 oZ w stosunku do
dochod6w
planowanych. Dochody wlasne zrealizowano w g3,7 yo, stanowi4 one
30,50 % dochod6w

w 2013 roku. Uzyskane w 2013 roku dochody na finansowanie lub
dofinansowanre zadan realizowanych z udzialem Srodk6w bezzwrotnych w
strukturze dochod6w
wykonanych og6lem stanowi4 7,74 yo.
Zaleglolci ztyttilu optat oruz innych naleznoSci budzetowych stanowi4 kwotg og6lem
250.390,83
i wzrosly w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o kwotg 159.257,31 zt.zl
Ze sprawozdania z wykonania budzetu powiatu za 2013 rok nie *yniku, czy powiat podejmowal
czynnoSci zmierzajqce do wyegzekwowania zaleglychnaleznoSci bud2etowych.
Plan wydatk6w wykonano w 88,97 o% w stosunku do wydatk6w planowanych,
w tym;
- rcalizacja planowanych wydatk6w maj4tkowych wyniosla 74,82 %o^, co stanowilo 16,92
o/o w
strukturze wydatk6w wykonanych og6lem,
og6lem wykonanych

'

realizacja wydatk6w na wynagrodzenia i pochodne wyniosla 97,49 yo co stanov,ri 47,61' Yo w
strukturze wydatk6w wykonanych og6lem,
- wydatki realizowane w formie dotacji udzielonej zbudzetu gminy narealizacjg zadanbiei:qcych
powiatu ztealizowano w 86,72 Yo, co stanowi 2,07 yo w strukturze wydatk6w wykonanych ogr5lem.

W

sprawozdaniu opisowym z wykonania budzetu wskazano wykonane dochody z tyltilu
pozostalych odsetek w kwocie 258.313,44 zl,'natomiast ze sprawozdania Rb-27S ,,2 wykonania
planu dochod6w budzetowych jednostek samorz4du terytorialnego" wynika kwota 26L073,2I zl.
OdnoSnie realizacji projektu ,,Przebudowa drSg powiatowych - ulic Mickiewicz, Sempolov,'skiej,
Kopernika, Szeroka, Pafizant6w i Slowackiego w m. Opat6w" wskazano wykonanie wydatk.6w w
wysokoSci 1.851.599,20 zl, podczas gdy ze sprawozdania Rb-28S ,,2 wykonania planu wydatk6w
budzetowych jednostek samorz4du terytorialnego" wynika, iz wydatki poniesione stanowi4 kwotg
2.85L599,20 zL.

W wyniku analizy por6wnawczej wykonania wydatk6w z planem wynikaj4cym z uchwaN
Rady Powiatu otaz Uchwal Zarzqdu nie stwierdzono przel<roczeh planowanych wielkoSci
wydatk6w budzetowych. Wskazuje to na dokonywanie wydatk6w budzetowych zgodnie z
przepisami art.254 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.
Na podstawie sprawozdania Rb-NDS ,,sprawozdanie o nadwyaceldeficycie" sporz4dz,onego
na koniec roku budZetowego 2013 wynika,2e wykonane wydatki biezqce nie przekraczajqkwoty
wykonanych dochod6w bieZ4cych, co spelnia wymogi art. 242 ust. 2 ustawy o finansach
publicznych.
R62nica migdzy wykonanlnni dochodami i wydatkami budZetowymi w 2013 roku stimowi

nadwyZkg budzetu

w

kwocie 2.395.710,72

zl ptzy planowanym deficycie w

wysokoSci

1.996.173,00 zt.

Przychody budzetu zaplanowano w kwocie 2.496.165,00 zN ztytuNu nadwyZki budZetowej z lat
ubieglych, a wykonano w kwocie 5.747.085,38 zt w tym; nadv,rylka z lat ubieglych w k'wocie
4.247.109,38 zN oruz wolne Srodki w wysokoSci 1.499.976,00 zN. Wskazai nalely, iz w uclhwale
budzetowej na dzieh 31 grudnia 2013 roku nie skorygowano planu przychod6w zwlw tytul6w.
Rozchody budZetu zaplanowano i wykonano w kwocie 499.992,00 zl.
Zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniuRb- Z,,Sprawozdanie o stanie zobowiqzafiwedtug
tytul6w dluZnych oruz porgczeh i gwarancji" wynika, 2e zobowiqzaria na koniec 2013 roku
wynosz4 1.259.858,75 zL i w caloSci stanowi4 kredl'ty i pozyczki dlugoterminowe.
Dlug Powiatu Opatowskiego na koniec roku budZetowego 2013 stanowi 1,62 o/o w stoliunku
do dochod6w wykonanych, nie przekracza wiEc granicy okreSlonej w wysokoSci 60% w art.. I70
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, stosowanego na podstawie art. 1 2 1 ust.
8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy vtprowadzaj4ce ustawg o finansach publicznych (Dz.
U. Nr 157 poz.I24I zpo2n, zm.).
Maj4c powyzsze nauwadze nalelalo postanowi6 jak na wstgpie.
Pouczenie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkorvych Zan4dowi Powiatu
przysluguje prawo wniesienia odwolania od niniejszej uchwaly do Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

PrzewodniczEca
Skladu

