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Przesytam w zatqczeniu Uchwak Sktadu Orzekarice6o 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Nr Ci.228.2019 z dnia 

02 wrzegnia 2019 roku w sprawie wydania opinii o przedtotonej przez 

Zarzqd Powiatu Puttuskiego informacji o przebiegu wykonania 

budZetu za pierwsze potrocze 2019 roku. 

Otrzyrnujq: 

1,Adresat 

2.a/a 



Uchwafa nr Ci.228.2019 
SKLADU ORZEKAJACEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ 

w WARSZAWIE 
z dnia 2 wrzeSnia 2019 r. 

wyratajgca opinic o przedlotonej przez Zarzqd Powiatu Pultuskiego informacji o przebiegu 
wykonania buctietu za pierwsze polrocze 2019 roku 

Na podstawie art. 13 pkt 4 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pa2dziernika 1992 r. o regionalnych izbach 
obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 561 ze zm.) Sktad Orzekajgcy Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Warszawie: 

Przewodniczqcy: - Ireneusz KOLAKOWSKI 
Czlonkowie: 	- Renata SOKOLNICKA 

- Krzysztof POLENS 

uchwala co nastqpuje: 

§1 

Wydaje siq opiniq pozytywng o przedfoionej przez Zarzqd Powiatu Pultuskiego informacji o 
przebiegu wykonania budietu za pierwsze pOlrocze 2019 r. 

§ 2  

Uchwata zostala podkta jednoglothie i wchodzi w 2ycie z dniem podkcia. 

§ 3  

Od niniejszej uchwaly stu2y odwolanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w 
terminie 14 dni od dnia dorcczenia. 

UZASADNIENIE 

Sklad Orzekajqcy przyjql nastypujqce kryteria, ktore stanowiq podstawe wydania opinii pozytywnej w zakresie 
przedlozonej informacji o przebiegu wykonania bud2etu za pierwsze parocze: 

zachowanie rownowagi budzetowej (dochodOw i wydatkow oraz przychodOw i rozchodOw), w tym 
niezaistnienie: 
a) przekroczenia planowanych wydatkow, 
b) nieuzasadnionych znacznych rozbiano§ci pomicdzy wykonaniem wydatkow a wykonaniem dochodow 

(przychodow), 
c) nieuzasadnionego niewykonania planu dochodOw lub zbyt duzego przekroczenia tego planu, 
d) wyzszego zaanga2owania niz plan, 



brak nieprawidlowoki formalnych i prawnych , w tym : 
a) niezgodnogci rachunkowej kwot wykaianych w sprawozdaniach po stronie planu i wykonania, 
b) niezgodnogci planu wskazanego w sprawozdaniach z uchwalq budzetowq i jej zmianami, 
c) przekroczenia upowa2nienia do zaciggania zobowiazan, 
d) niezgodnogci danych dotyczacych subvvencji na 2019 rok wedlug stanu na dzien 30 czerwca 2019 r. 

pomiedzy wykazem Ministerstwa FimausOw a sprawozdaniem z dochod6w bud2etowych, 
e) raZacego nieprzestrzegania klasyfikacji budZetowej okreglonej Rozporzadzeniem Ministra Finansow z 

dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegolowej klasyfikacji dochodOw, wydatkOw, przychodOw i 
rozchodOw oraz grodkOw pochodzqcych ze ±rOdel zagranicznych, 

f) nieterminowego przekazywania uchwal do RIO. 

W wyniku analizy informacji o przebiegu wykonania bud2etu za pierwsze palrocze oraz sprawozdan 
statystycznych i analizy bud2etu na 2019 r. stwierdzono, 2e: 

1. Uchwalony przez Rade budget, po uwzgleclnieniu zmian w ciqgu roku przewidywal 
realizacje dochodow w wysokoki 83.662.296,85 zI. Dochody Powiatu zrealizowano w 
kwocie 45.272.522,09 zI, co stanowi 54,11 % planu, w tym: 

a) dochody bie2qce zrealizowane zostaly w kwocie 43.203.821,89 z1, co stanowi 
56,18 %, 

b) dochody majqtkowe zrealizowane zostaly w kwocie 2.068.700,20 zI, co stanowi 
30,57 %. 

2. W zakresie planowanej kwoty dlugu stwierdzono, ze zachowana zostala relacja okreglona 
w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Spelnione zostaly bowiem ustawowe wymogi 
dotyczqce maksymalnego wskainika splaty zadlu2enia, tj. kwota z lewej strony wzoru 
wskainika jest mniejsza od kwoty wynikajqcej z prawej strony. 

3. Uchwalony przez Rade budget, po uwzglednieniu zmian w ciqgu roku przewidywal 
realizacje wydatkow w wysokoki 91.495.365,85 zI. Wydatki ogolem zrealizowano w 
kwocie 43.488.383,40 zl, co stanowi 47,53 % planu, z tego: 

a) wydatki bie2qce zrealizowane zostaly w kwocie 36.382.834,03 zI, co stanowi 50,48 %, 
b) wydatki majqtkowe zrealizowane zostaly w kwocie 7.105.549,37 zI, co stanowi 

36,59 %. 

4. W sprawozdaniach nie stwierdzono przekroczenia wydatkOw bud2etowych na koniec 
okresu sprawozdawczego. 

5. Plan dochodow i wydatkow ustalony uchwalami bud2etowymi jest zgodny z planem 
wykazanym w przedlo2onych spravvozdaniach. 

6. Sprawozdawczoge budtetowa zostala opracowana zgodnie z obowiqzujqcymi w tym 
zakresie przepisami i zlo2ona w terrninie. 

7. Informacja o przebiegu wykonania, bud2etu za I potrocze br. zostala opracowana zgodnie 
z zakresem i formq okre§lonq przez Rade Powiatu w uchwale Nr '00(1X/295/10 z dnia 
30 czerwca 2010 r. zmienionej ucirsivalq Nr XVI/71/2011 z dnia 18 sierpnia 2011 r. 
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8. Wraz z informacja o przebiegu wykonania budZetu za pierwsze polrocze przekazana 
zostala informacja o ksztaltowaniu sic Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

Biorqc powyisze pod uwage Skiad Orzekajqcy postanovvil jak w sentencji. 

Przewodniczqcy 
Sidadu Orzekajgcego 

Otrzymujq: 

1) Zarzqd Powiatu Pultuskiego 
2) a/a 

Do wiadomogci: 

Przewodniczqcy Rady Powiatu Pultuskiego 
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