
Uchwala Nr 0-0954/55/5/Ko/2019
kładu Orzeka' ącego Regionalnej Izby Obrachunkowej \ Poznaniu

z dnia 25 kwietnia 2019 roku

'IN sprawie wyrażenia opinii o przędłożon m przez Zarząd Powiatu Kolskiego sprawozdaniu

7 wykonania budżetu Powiatu Kolskiego za 2018 rok \Ą'T3Z z informacją o tanie mienia

komunalnego.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obraćhun ow 1w Poznaniu w~znaczony zarządzeniem
r 5/20 I.9 Pr zesa Regionalnej Izby Obrachunkov ej w Poznaniu z dnia 4 marca 20] 9 r.

w składzie:

Prz wodniczaca:

Członkov ie:
Zofia Ligocka

Renata Konewalek
Józef Goździkiewicz

działaj c na podstawi.e art. 13 pkt 5 i art. i9 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku
O regionalnych izbach obrachunków ch (Dz. I • z 20 I.6 r., poz. 561), związku z art, 267 ustawy

dnia 27 . ierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 201 7 r. poz. 2077 ze zm. wyraża
o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kolskiego prawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 1'0

wraz z informacją o stanie mi nia omunalnego

opl n ie po z y t y w n q

Uzasadnienie

Przedmiotem badania stanowiącym podstaw do wydania niniejszej opinii było

sprawozdanie roczne Z wykonania budżetu Powiatu Kol kiego za 2018 rok załączon do Uchwały
Zarządu Powiatu Kolskiego r 0025.2l.23.20l9 Z dnia 26 marca 2019 roku, przedłożor e tut. Izbie
wraz informacją o stanie mienia komunalnego w dniu 29 marca 2019 fO : u. Skład Orzekając'
zapoznał się takż uch" ałą budżetową na 2018 rok uchwaloną 'IN pełnej szczegółowości
klasyfikacji budżetowej, zmianami do niej oraz .ze sprawozdaniami budżetów mi sporządzon 'mi na
dzień 3] grudnia 20] 8 roku.
kład Orzekający twierdził co następuje:

Ll. Przedłożone sprawozdanie zawiera część opisową itabelaryczną, Ze sprawozdania wynika, że:
- prognozowane dochód budżetu w wysokości 87.9"""5.017,5] zł, zrealizowano w kwocie

86.240.779 ~8 zł, co stanowi 98 05 % planu, z tego: dochody bieżące - 80.094.74327 zł co
stanowi 101,07% planu oraz dochody majątkowe - 6.146.036,31 zł, co stanowi 70,60%

planu,
- planowane wydatki budżetu w so ości 97.279.] 56.18 zł zrealizowano w kwocie

9L618.1l4.,70 1; co stanowi 94,18 % planu z tego: wydatki bieżące-7L445.767 82 zł; co
tanowi 95,12% planu oraz wydatki majątko' e - 20.172.346,88 zł, co stanowi 9] 00%
planu.



Budżet roku 2018 zamknął się deficyt m w kwocie 5.377.33 ~,12 zł przy planowanym
deficy i w w sokości 9.324.139,27 zł.

2. Wynik operacyjny wykonania budżetu 2018 roku stanov 'tą różnicę między dochodami
a wydatkami bieżacj mi je t wartością dodatnią. i wynosi 8.648,975,45 zł pTZ planowanej
wielkości dodatniej wynos ące] 4.1 '16.564,50 zł. Oznacza to, że został spełniony wymóg

określony przepi -m ML 242 ust 2 u tav • o finansach publi zn ch,

3. Prz chody budżetu wyniosły P. ~89.792,:'9 zł (z tego: przy h dy z tytułu wolnych środków,

o który h mowa wart. 217 uSL 2 pkt 6 ustaw ..I' /§950/ 'IN wysokości 7.080.926.3" zł oraz
przychody z l. tulu nad żki z lat ubiegłych /,957/ w wysokości 6.508.86606 zł), natomiast
rozchody budżetu zrealizowano w WY' łka "ci 1.416.063,92 zł ( płata otrzymanych krajowych

pożyczek ł kredytów /§992/). Dane te potwierdza sprawozdanie Rb- D
o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018.

a dzień 31 grudnia 2018 r. Powiat I o iadal zadłużenie z tytułu zaciagnięr ch kredytów
i pożyczek długoterminowych w VI okości 5.664.862.41 zł. Kwota długu do zrealizowanych
dochodów budżetu wynosi 6 57%.
W 2018 .oku relacja wykonanych dochodów bieżących powięks zona o dochodj ze sprzedaży
mają.!! u oraz pomniej szona o \\ datki bi żące - do uzyskanych dochodó 1 budżetu (1/3 prawej
strony W.WnI z art.243 ustawy o finansach publicznych) ogółem wyniosła O 058 (l O58%

przy planov an j relacji wynoszącej 0.0447 4,47%). Wymienione wyżej dane o wykonaniu
budżet I Powiatu za 2018 ok wpłyn ł na zwiększenie dopuszczalnych v skaźników spłat
zobowiązań wyliczonych na lata 2019-2021. trzymanie w kolejnych latach rocznycl relacji
z art, 24, usta vy o finani ach publicznych 1/3 prawej stron wzoru z art, 243 ustawy

o finansach publicznych) na poziomie zrealizowanym w 2018 r., umożliwi Radzie Powiatu
uchwalenie budżetów na lata następne Z poszanowaniem przepisu ano 243 ustawy o finan ach
publicznych oraz zgodne z prawt=m do onywani płat zad gniętych zobowiązań z tytułu
kredytów i pożyczek długoterminowych wraz z nalem. mi ods tkami oraz potencjalnych
zobowiązań z tytułu udzie onego poręczenia, a także zaciąganie nowych zobowiązań
zwrotnych.
W sprawozdaniu Zarząd zamieś cil załącznik m' 6, krótką informac] o przychodach

i 1I'OZ hodach budżetu.

4, W części tabelarycznej sprawozdania dochody i wydatki przed stawiono w pełnej
szczegółowości klas' fikacji budżetowej (lj. w podziale na działy rozdziały i paragraf)'
klasyfikacji budźetowej) i zaprezentowano 'IN układzie; plan wykonanie i procent. realizacji.

Zestawienia tabelaryczne obejmują również dane o przychodach i. rozchodach budżetu

wykonaniu wydatków majątkowych wg zadań. udziel on. ch dotacjach z podaniem ich
przeznaczenia ibeneficj ntów.
W części opisów j omówiono źród a uzyskanych dochodów i rodzaje ważniejszych glllp
wydat. ów poniesionych w poszczególn ch działach klasyfikacji budżetowej z podaniem
prz CZ D odchyl ń poziomu realizacji dochodów i ~ rdatków od kwot zaplanowanych
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w budżecie, w tym braku wykonania lub niskiego poziomu w konania zadań inwe l cyjnych,
Sprawozdanie zawiera również informację o poziomie zobowiązań j należności powiat u-
W sprawozdaniu Zarząd wyjaśnił przyczyny wystąpienia zobowiązań, tóre po zsumowaniu
z .•..vykonenymi wydatkami przekraczają roczny plan (str. 32,4 ,44 45,46 oraz 51).

5. W sprawozdaniu Zarząd poin ormował o dochodach z opłat i kar uzyskań ch na podstawie

ustawy Prawo ochrony 'rodowiska dz. 900 rozdz. 90019 § 05,80 i 0690) w w_ SOkOŚCl

157_73093 zł co stanowi '11266% tanu oraz o wielkości wydatków poniesionych na zadania
z zakresu ochron rodowi ska igospodarki wodne' (załącznik - f 9). ależy jednak zauważ ć,

że wykonanie wydatków wyniosło 21.494,03 li, tj .•• 'I; ysokości 1535% kwot. zaplanowan ~

w uchwale budżetov j. Przyczyny niskiej realizacji "rw. wydatków podano na str. 29 z ści
opisowej sprawozdania, kład Orz kający zwraca uv ag na treść przepisu art, 403 ust. I
ustaw z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r .. poz. 799 z
pÓ7.Il. zm.), który stanowi, iż do zadań po iatów należy fina l awanie ochrony środowiska w

zakresie określonym w rui. 400a ust 1 pkt 2. 5, s, 9; is, 16~ 18 21-25,29, 31 32 i ....8-42 w
wysnką,';d nie mnidszej niż kwota wpływó z tytułu opłat i kar o których mowa wart. 402
ust. 4, 5 i 6, stanowiących dochody budżetów powiatów pomniejszona o nadw zkę t) ułu

tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy.

6.. Część opi o a sprawozdania zawi ra informację o stopniu zaawansov ania realiza ji
programów wieloletnich w ujęciu finansowym (str. "'9~61)z podaniem wykonany b '" -d lkó'
w poszczególnych lata h a wybra tych przedsięwzięciach podano również da 1e o
zaawansowaniu rzeczowym, bądź o za .arciu umów związarr ch z realizacją. prz dsi wzięć. W
ir formacji nie podano danych o wykorzystaniu limitu zobowiązań.

prawozdanie zawiera również informacje o zmianach w planie vydatków na realizację
programów finansowar yeh z udziałem środków o których mowa wart 5 u 1. 1 pkt 2 i 3
ustawy, dokonanych w trakcie roku budżetowego z wyspecyfikowaniem zadań i zmian w

planie wydatków w części opiso ej prz poszczególnych rozdziałach z podaniem dan ch o
wprowadzonych zmianach.
Zatem opłniov ane sprawozdanie uwzględnia dane wymagane w przepisi . art, 69 pkt i ••

ustawy O finansach publicznych.

7. Analiza porównawcza prezentowanych danych w sprawozdaniu z wykonania budżetu
z kwotami pl nowan mi w budżecie na 20I8 rok oraz danymi zawarr mi przedłożonych
sprawozdaniach budżetów ch wykazała zgodność kwot planowań 'ch iwykonanych dochodów
i wydatków oraz pn chodów irozchodów w dokumentach prz dłożonych tut Izbie.

8..Z danych zamieszczon ch w opiniowanym sprawozdaniu wynika iż:

ł) W części opisowej sprav ozdania podano iż w odniesieniu do należności prowadzone są
postępowania egzekucyjne, a dochód IV § 0640 IWpływy z t) ułu kosztów
egzekucyjnych, opłaty komorniczej i osztów upon nień w 2018 roku uz_skano łą znie
tylko - wysokości 37 }20 zł, z. Lego: rozdz. 75618 /Wpływy z inn ch opłat
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stanowi cych dochody jednost k samorządu terytorialnego na podstawie ustaw /
v wysokości 3 8,00 zł, \'tl rozdz. 85218 /Pow iato e centra porno y rodzin' et w wysoko 'ci
] l 60 zł iw rozdz. 85 1I /Rehabilitaeja zawodowa i społeczna o ób niep _łno; prawnych/
w wysokoś i 11,60 zł. . aldo końcowe należności na 3 L12.2018 roku w ~ 0640 wyniosło

łącznie 49,6'0 zł. _ treści sprawozdania ni wynika czy windykacja. jest nieskuteczna czy
też dochody ze zwrotów kosztów egzekucyjnych i kosztó upomnień są nieprawidłowo
klasyfikowane.

2) a podstawie analiz danj ch wykazany h W prawozdaniu Rb-27 ustalono ..U. rozdz.
75618 /Wplywy z inn. ch opłat stanowiących dochod jednostek amorzadu terytorialnego
na podstawie u taw/ uzyskano dochody \_ § 0910 IWpłyv. z odsetek od nielemlinowych

wpłer z tytułu podatków ] opłat! w wy okości 5.081,94 zł oraz saldo należno' ci

pozostal ch do zapłaty w wysokości 25.36l,42 zł, tj. paragrafie w którym ujmuje si
opłatę prolongać jną i od etki do których stosuje si przepis ustawy - Ordynacja

p datkowa. adto w rozdz. 70005 /Gospodarka nieruchomościami! ustalono należności
pczostająee do zapłaty z tytułu odsetek klasyfikowań ch w § 0.910. w wy o ości 80.16793
zł. sprawozd niu nie wyjaśniono, .z jakich źródeł Powiat pobiera dochody do który h

mają zastosowanie przepisy ustawy Ordynacja podatkowa. które uzasadniają pobieranie
dochodów iustalanie należności w § 0910.

3) Dochody w dz, 8. -2 (str. 15) pochodzące ze zwrotu kosztów zastępstwa proce go
zasadzonj ch j poniesionych \~' 1'0 u ubiegłym sklas fikcwano w 0.940 {Wpływ. z
rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych! a od I tycznia 2017 r. dochody te należ ujrnox lać w
§ 0630 IWp! wy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz

Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądow ' o i prokurator' iego/ nieza dnie od roku
w któ rym powstała należność bowiem w opisie ego paragra 'u wskazano iż paragraf. e
tym ujmuje się również wpływy z t} ulu zwrotu kosztów postępowania sądo ego l
prokuratorskiego.

ll. Do sprawozdania z wy onania budżetu dołączono informację o tanie mienia j dno tki
samorządu terytorialnego na dzień 3] grudnia 2018 r. i prze-dstawiono zmiany, jakie wystą] ił
w stanie mienia komunalnego w okre i od t t cznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. tj. dane
o zmianach w s anie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji.

Informa ja zawiera dar e O' łącznej wartości (brutto) mienia Powiatu Kolskiego
w poszczególnych grupach środków trwałych (st. 3) iraz w podzial na po zczegółn
jednostki organizaeyjn Powiatu. W informacji w ujęciu rzeczowym podano wartość
zmniejszeń i :ększeń poszczególnych składnikóv majątku trwałego, W dalszej części

informacii wymieniono posiadane przez Powiat środki trwał w budowie (inv estycje
mzpcczęte) o łą znej wartości 6850'20,03 zł z podaniem nakładów poniesionych na
poszczególne zadania oraz udział w spółce. W opiniowanej informacji podano ró nicż dane
O dechoda h uzyskanych z mienia Powiatu w 2018 roku.
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Przew dniczo (;1

, 'kładu O zekającego

Zofia Li;;f;1CJ

W OCC01C Składu Orzekają ego informacja o stanie rruerua została opracowana
z zachowaniem postanowień art, 267 ust l pkt 3 ustaw; z dnia 27 ierpnia 2009 roku
o finansach publicznych.

Pouczenie: .od

Otrzymują:
1. Przewodniczący Rad Powiatu '. olskj 0,

2, Zarząd PO\' iatu KOiiski go,
3. Alil.
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