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Przesyfam w zatqczeniu Uchwafq Sktadu Orzekajgcego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Warszawie Nr Ci.92.2019 z dnia 17 kwietnia 

2019 roku w sprawie wydania opinii o przedto2onym przez Zarzqd 

Powiatu Puttuskiego sprawozdaniu z wykonania bud2etu 

za 2018 rok. 
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Uchwala Nr Ci.92.2019 
SKLADU ORZEKAJkCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ 

w WARSZAWIE 
z dnia 17 kwietnia 2019 r. 

w sprawie wydania opinii o przedlotonyin przez Zarzqd Powiatu Pultuskiego sprawozdaniu 

z wykonania budtetu za 2018 rok 

Na podstawie art. 13 pkt 5 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 paklziernika 1992 r. o 
regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561 z po2n. zm.) w zwiqzku z 
art. 267 -271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 
2077 z p&n. zm.) Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w 

osobach: 

Przewodniczqcy: Ireneusz KOLAKOWSKI 
Czlonkowie: 	Renata SOKOLNICKA 

Artur CYBULSKI 

uchwala, co nastepuje: 

§1 

Wydaje °pink pozytywnq o przedloionym przez Zarzqd Powiatu Pultuskiego 
sprawozdaniu z wykonania budietu za 2018 rok. 

§ 2  

Uchwala zostala podjcta jednoglo§nie i wchodzi w Zycie z dniem podjccia. 

UZASADNIENIE 

Sklad Orzekajqcy przyjql kryteria, ktore stanowiq podstawe wydania opinii pozytywnej w 
zakresie przedloZonego sprawozdania z wykonania budZetu powiatu tj. 

zachowanie rownowagi budzetowej (dochodOw i wydatkow oraz przychodow i rozchodOw), w tym 

niezaistnienie: 
a) przekroczenia planowanych wydatkOw, 

b) 
nieuzasadnionych znacznych rozbieZnoki pomiedzy wykonaniem wydatkow a wykonaniem dochodOw 

(przychodow), 
c) 

nieuzasadnionego niewykonania planu dochodOw lub zbyt duzego przekroczenia tego planu, 

d) rozbieZnoki micdzy zaangatowaniem a planem, 

e) 
niezachowania relacji z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych w zakresie wykonania budZetu 

bie4cego, 
f) 

przekroczenia okregonych przez organ stanowiqcy limitow i upowatnien do zaciqgania zobovviazan; 

brak nieprawidlowoki formalnych i prawnych, w tym: 

a) 
niezgodno§ci rachunkowej kwot wykazanych w sprawozdaniach po stronie planu i wykonania, 

b) 
niezgodnoki planu wskazanego w sprawozdaniach z uchwalami budZetowymi i uchwalami 

zmieniajqcymi budZet, 



c) 
niezgodnogci danych dotyczqcych subwencji na 2018 rok wedlug stanu na cizien 31 grudnia 2018 r. 
pomiedzy wykazem Ministerstwa FinansOw a sprawozdaniem z dochodOw bud2etowych, 

d) rat4cego nieprzestrzegania klasyfikacji bud2etowej okreglonej Rozporzqdzeniem Ministra FinansOw, 

e) 
zwi4zanych z realizacjq planu dochodow rachunku dochodOw jednostek ogwiatowych oraz wydatkOw 
nim fmansowanych, 

1) zwigzanych z realizacjq planu przychodOw i kosztOw samorzglowych zakladOw bud2etowych, 

g) nieterminowego przekazywania uchwal do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Sklad Orzekaj4cy dokonal analizy i oceny sprawozdania wraz z obja§nieniami, Wow 
pod uwage ponadto informacje wynikaj4ce ze sprawozdati budZetowych (Rb) i 
przedloZonego sprawozdania finansowego (bilansu z wykonania budzetu) oraz dane 
wynikajgce z informacji o stanie mienia Powiatu. 

W gwietle powy2szych kryteriow i przyjctego zakresu badania analiza sprawozdania z 
wykonania budzetu za 2018 rok wykazala, co nastypuje: 

1. Zawartoga i szczegolowoge sprawozdania spelnia wymogi zawarte w art. 267 ust. 1 
pkt 1 i art. 269 ustawy o fmansach publicznych. Zachowana zostala przy tym korelacja 
danych zawartych w sprawozdaniu z bilansem z wykonania bud2etu oraz z informacjq 
o stanie mienia. 

2. Uchwalony przez Rade budget, po uwzglednieniu zmian w ciqgu roku przewidywal 
realizacje dochodow w vvysokoki 90.373.684,25 zl. Dochody Powiatu zrealizowano 
w kwocie 89.998.210,02 A, co stanowi 99,58 % planu, w tym: 
a) dochody bietqce zrealizowane zostaly w kwocie 76.777.774,08 zi, co stanowi 

99,51 % planu; 
b) dochody majqtkowe zrealizowane zostaly w kwocie 13.220.435,94 zi, co stanowi 

100 % planu. 

3. 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 wska2nika splaty zadiu2enia, tj. kwota z 
lewej strony wzoru wskalnika jest mniejsza od kwoty wytiikajqcej z prawej strony. 

4. Uchwalony przez Rade budget, po uwzglednieniu zmian w ciqgu roku przewidywal 
realizacje wydatkow w wysokoki 104.249.123,25 zi. Wydatki ogolem zrealizowano 
w kwocie 100.184.574,08 A, co stanowi 96,10 % planu, w tym: 
a) wydatki bie2qce zrealizowane zostaly w kwocie 69.196.539,90 zi, co stanowi 

94,83 % planu; 
b) wydatki majqtkowe zrealizowane zostaly w kwocie 30.988.034,18 zi, co stanowi 

99,07 % planu. 

5. Wynik bud2etu za rok 2018 zamknql sic deficytem w kwocie 10.186.364,06 zi, na 
planowany deficyt w kwocie 13.875.439 zi. Zrealizowane zostaly przy tym planowane 
rozchody (splata kredytOw i poZyczek oraz wykup obligacji) w wysokoki 
3.120.000 zi. 



6. Zachowane zostaly wymogi okreslone w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach 
publicznych, gdyt wykonane wydatki bietqce the sq. wytsze nit wykonane dochody 
bietqce. 

7. W sprawozdaniach the stwierdzono przekroczenia wydatk6w budzetowych na koniec 
okresu sprawozdawczego. 

8. Uchwala budtetowa okreglala plan dochod6w i wydatkow rachunkow dochodow 
utworzonych przy: 

Zespole Szkol im. B. Prusa, 
- Liceum Ogolnoksztalcqcym im. P. Skargi, 

Zespole Szkol Zawodowych im. J. Ruszkowskiego, 
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 
- Specjalnym Ogrodku Szkolno-Wychowawczym. 
W sprawozdaniu Rb-34 the stwierdzono przekroczenia wydatkow na koniec okresu 
sprawozdawczego 

9. Sprawozdania zlotono w terminie. 

W sprawozdaniu Rb — 28S wykazane zostaly zobowivania niewymagalne w 
wysokoki 4.572.610,91 zl, ktore lqcznie z wykonanymi wydatkami przekraczaj4 plan 
wydatk6w. Zobowiqzania w kwocie 4.349.175,58 zl wynikajq z tytulu wynagrodzefi i 
uposaten oraz obligatoryjnych wplat platnika (skladki ZUS, dodatkowe wynagrodzenia 
roczne). W stosunku do zobowiqzati z powytszych tytulow nalety stwierdzio, ze wynikajq 
one z mocy prawa. Zobowivania w wysokoki 223.435,33 zl (dz. 600, 801, 852, 854) 
dotyczq dostaw towaroW i uslug. Z wyjanien zawartych w sprawozdaniu wynika, te zostaly 
zaciqgniete zgodnie z upowatnieniem Rady Powiatu udzielonym Zarzqdowi w zakresie 
zaciagania zobowiazan z tytulow umow, ktorych realizacja jest niezbedna do zapewnienia 
ci4glo§ci dzialania jednostki i termin zaplaty uplywa w roku nastepnym. 

Biorqc powyisze pod uwage Skiad Orzekajqcy postanowil jak w sentencji. 

Od uchwaly sluty odwolanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w 
terminie 14 dni od daty doreczenia niniejszej uchwaly. 

Przewodniczqcy 
Skladu Orzekajacego 

CZLON 
Regionalno by 	unkowej 

szawie 

Otrzymuja: 

1) Zarzad Powiatu Pultuskiego 
2) a/a 

eneusz Kolakowski 
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