Uchwała nr SO 36/3-IN/Ka/06
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 22 września 2006 r.

wyznaczonego zarządzeniem nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia
9 listopada 2004 r. ze zmianami
w osobach:

Przewodniczący

-

Członkowie:

Idzi Kalinowski
Zofia Kowalska
Zofia Freitag

działając na podstawie art. 13 pkt 4 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych
izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w związku z art. 198 ust. 1
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 ze
zm.) wyraża o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Jarocinie informacji z wykonania budżetu za I
półrocze 2006r
opinię pozytywną

Uzasadnienie

Wydając niniejszą opinię Skład Orzekający zapoznał się z uchwałą budżetową na rok
2006 i jej zmianami oraz sprawozdaniami budżetowymi dotyczącymi I półrocza 2006 roku.
I. W wyniku dokonanej analizy stwierdza się co następuje.
Przedłożona Informacja wyczerpuje wymogi określone uchwałą nr XLIII/271/06 Rady Powiatu w
Jarocinie z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu
wykonania budżetu powiatu oraz planu finansowego

samodzielnego publicznego zakładu opieki

zdrowotnej, dla którego Powiat Jarociński jest organem założycielskim za I półrocze.

Informację przygotowano w formie tabelarycznej w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej
i w formie opisowej .
Wykazane w informacji kwoty planowanych dochodów i wydatków zgodne są z kwotami
planowanymi w budżecie na 2006 rok oraz w przedłożonych sprawozdaniach budżetowych. Kwoty
wykonanych dochodów i wydatków przedstawione w informacji odpowiadają wielkościom
prezentowanym w sprawozdaniach.
II.1. Za I półrocze wykonanie budżetu przedstawia się następująco:
- dochody w kwocie – 22.057.694 zł 55,53 % planu
- wydatki w kwocie – 19.979.927 zł j. 39,01 % planu w tym wydatki majątkowe 3.249.639 zł

tj. 19,38%.
- przychody – z planowanych do zaciągnięcia w 2006 r. kredytów i pożyczek w kwocie
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10.683.553 zł w I półroczu zrealizowano przychody z tego tytułu w kwocie 2.373.200,99 zł
tj. 22,21% planu. W okresie sprawozdawczym zaangażowano wolne środki w kwocie 1.312.795
zł tj. 71,10% planu,
- rozchody - 1.614.217 zł, co stanowi 64,59 % planu.
Wynik finansowy budżetu osiągnięty w I półroczu 2006 roku jest dodatni i wynosi 2.077.767 zł przy
planowanym deficycie w kwocie 11.497.126 zł.

2. Odchylenia w realizacji planu dochodów i wydatków w porównaniu do upływu czasu
kalendarzowego znalazły uzasadnienie w informacji Zarządu Powiatu.
3. Skład Orzekający stwierdził, iż w I półroczu prawidłowo przekazano środki na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych.
4. Na podstawie sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki
samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2006 ustalono, że na
koniec

okresu

sprawozdawczego

Powiat

posiada

zobowiązania

niewymagalne

w

kwocie

164.342,57 zł.
5. Ze sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za
okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2006 roku wynika, że zadłużenie Powiatu na dzień
30.06.2006 wynosi 6.890.733,83 zł, co stanowi 17,35 % planowanych dochodów. Kwota ta obejmuje:
zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 1.590.549,17
zł, zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 800.183,83 zł, zobowiązania z tytułu
emisji papierów wartościowych w kwocie 4.500.000 zł
6. Na planowane dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na
zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 4.124.589
zł otrzymano środki w wysokości – 2.269.541 zł tj. 55,02 %. Wydatki z tego tytułu wyniosły
2.058.402 zł co stanowi 49,91 % planu.
III. Zarząd Powiatu przedłożył informację o przebiegu wykonania planu finansowego
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w szczegółowości wymaganej uchwałą Rady
Powiatu.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.

Przewodniczący
Składu Orzekającego

Idzi Kalinowski

Pouczenie: Od uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.
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