
Uch ala Nr 0-0953/28/51 Ko 12018
kładu Orzekając go Regionalnej izb Obrachunkowej \v Poznaniu

z dnia 11 " rzęśnia 2018 roku

wyrażająca opinię o informacji o prz biegu wykonania budżetu za pierwsze półrocz 2018 ro 11

Powiatu Kolskiego.

ład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony
Zarządzeniem Nr 4/2016 Preze: a R gionalnej Izby Obrachunkowe' w Poznaniu z dnia 28 stycznia

2016 r. ze mianami v osobach;
Przewodnicząca: Zofia Ligocka
Członkowie: Renata Konewalek

Leszek Maci jewski
działając na podstawie art, l3 pkt 4 i art. 19 ust. 2 u lawy z dnia 7 paździ rnika 1992 1".
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. ,z 2016 r., poz. 561) .• związku "l. alt. 266 u t. l
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o inansach publicznych (Dz. U. z _017 r. poz. 2077 ze zm.) o
przedłożonej przez Zarząd Powiatu Kol kiego informa ji o przebiegu wykonania budżetu za
pierwsze półrocze 2018 roku wyraża

opinię pozytywną

Uzasadnienie

a. podstawie przedłożonej przez Zarząd Powiatu informacji o przebiegu wykonania
budżetu za pierwsze półroc e 2018 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego Sam dzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole
kład Orzekający ustalił. że przedmiotow informacja została przedłożona w terminie określonym

wart. 266 ust. 1 u tawy o finansach publicznych i zawiera dane wymagane uchwalą
l r LVnJ257/2010 Rad Powiatu Kolskiego. z dnia O czerwca 2010 roku w iprawie zakresu i
form. informacji o przebiegu wykonania budź tu Powiatu Kolskiego oraz planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki ZdrO\ otnej w Kole za pi rwsze półrocze roku
budżetowego.

1. kład Orzekający opiniując informację o p z biegu wykonania budżetu zapoznał się taili
z uchwałą budżetową (po zmianach) na 2018 rok oraz Z prawozdaniami budżetowymi
dotyczącymi pierw zego półrocza 2018 roku. a lej podstawie ustalił, co następuje:

1. Plan dochodów i wydatkóv budżetowych zawarty w informacji jest zgodny
z uchwalonym' po zmianach budżetem na _018 rok. W konanie podstawowych W] lkości
budżetu za pierw 'ze pół ocze 2018 oku. w niosło:
1 dochody w wysokości 44.928S"4 14 zł, o tanov v; 51 50% planu, w tym: dochód

bieżące w kwocie 43.599.037,12 zł', co stanowi 5-.13% planu oraz dochody majątkowe
w kwocie 1.329.497,02 zł. co stanowi 16.29% planu;

2) wydatki w wysokości 38.650.7 t 1,78 zł. co tanowi 38,54% planu w tym: WYdatki
bieżące w kwocie'" 5.27.8.365,73 zł. Q. stanowi 47,61 % planu oraz wydatki majątkowe w
kwocie 3.372.346,05 zł, co stanowi 12,88% planu.



2- W pierv szym półroczu 2018 roku Powiat osiągnął nadwyżkę dochodów nad wydatkami
w kwocie' 6.277.82236 zł. przy planowen 'm deficycie w wysokości 13.045.928.54 zł,
Wykonane do hody bieżące przewyższyły zrealizowań wydatki bieżące o kwotę
8.320.671,39 zł.

3. Przychody budżetu pierwszym półroczu 20 t8 roku wyniosły l _589.79_.39 zł (przychody
z tytułu wolnych środków w kwocie 7.080.926,33 zł oraz przychody z nadwyżki z łat
ubiegłych \J kwocie 6.508,866,06 zł), Zarząd poinformował. że w okresie sprawozde wezyra
' •..•'Ykona.no rozchody na spłaty rat. zaciągniętych pożyczek i kredytów VI.' wysokości
708.031.96 zł, co. tanowi ~O%planowanych rozchodów budżetu.

4, Z przedłożonej informacji oraz ze sprawozdania Rb-28S z wykonania wydatków
budżetowych Po iatu za okres od l stycznia do 30 .zerwca 2018 r. wynika ..że na koni c
okresu Sp1'3\ ozdawczego Powi at posiadał zobowiązania związane z realizacją \o 'datków
budżetu w wysoko ci l ,552.] 93~92 zł i są to w całości zobowiązania ruew_ magalne.

5. Dane wykazane w informacji zgodne są z danymi wykazanymi w sprawozdaniach
przedłożonych za okrer od 1.01.2018 r. do 30.06.2018 r.

6. W informacji wstały podane przyczyny odchyleń w realizacji niektórych dochodów, w tym
dochodów majątkov -ych, Wyjaśniono niski poziom w 'konania wybranych wydatków, \~'
t m wydatków majątkowych, a także przyczyny wykonania wydatków bieżących
ponoszonych okresowo na poziomie wyższym nit 50 %.
Z danych zamieszczonych w informacji j sprawozdaniu Rb-28S wynika że wydatki na
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (.'4440) wykonano powyżej 75% planu.
W załączniku r 9 oraz \ty' części opisowej informacji (str. 16. _.7. 43 45 i46) Zarząd podał
dane o 'wysokości dochodów uz. skanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i
wydatkacli sfinan cwanych Z tych dochodów.

7. W wyniku analizy części opisowej informacji o przebiegu wykonania budżetu za l półr cze
2018 roku i spra ozdań budżetowych Skład Orzekający stwierdził, że:
l) Z analizy sprawozdania Rb-28 wynika, ż wyd tk:i na wynagrodź nia o bowe

(§ 4010) \ dz, 801 wykonano na poziomi 58.08% rocznego planu; a w dz, 854 na
poziomie 56,9% rocznego planu. Zarząd P \ iatu na str. 40 częś i opiso ej informacji
wskazał. iż ponie iono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w
działa h 801 .i 854 Vi,' wysokości przewyższającej 50 % rocznego planu na 2018 T. oraz
zapowiedział weryfikację zaplanowanych wielko 'ci" datków na WW'. cel po analizie
arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2018/2019. W ocenia Składu Orzekającego
poziom zaawansowania wydatków na wynagrodzenia osobowe w
dz. 80] i 854 może również świadczyć o zaniżeniu tych wydatków na etapie
planowania budżetu.

2) Dochody w dz. 600 pochodzące z kar z tytułu .,l1iewykonania umowy od Pracowni
pr ~ ktowej" (str. 4) oraz w dz. 750 z ty ulu "nie terminowego wywiązania się z
umowy sprzedaży samochodu" (str. 7) sklasyfikowano w s 0580 /Wpływy z tytułu
grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych/, p dczas gdy od dnia 1 stycznia 2017 r. wpływy z kar wynikające z
zawartych umów kla '. fikuje 'lę w § 0950 Npłyv.ry z tytułu kar i odszkodowań
wynikających z umówI.

3) Dochody w dz, 700 i w dz. 852 ( tr. 6 i l3) po hodzące ze zwrotu ko ZłÓW zastępstwa
pro c owego zasądzonych i ponie ion. ch w roku poprzednim sklasyfikowano w
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§ 0940 /Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych/, a od 1 stycznia 2017 r. dochody
te należy ujmować w § 0630 I Wpływy z tytułu opłat i kosztów sadowych oraz innych
opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i
prokuratorskiegol niezależnie od roku w którym pow Lała należno ść, bowiem w opisie
tego paragrafu wskazano. iż w paragrafie tym ujmuje się równi, ż wpływy z tytułu
zwrotu ko ztó po t -powania sądowego i prokuratorskiego.

4) . a. str. 13 wskazano .że v ramach wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
uzyskano dochody z •.odszkodowania za zkody pows tałe w 2017 r. (DPS 'IN Kole)" bez
bliższego określenia cz do 'hód z od szkodowania wynika z umowy podmiotu
trzeciego, który jest prawcą szkód , czy też z unow ubezpiecz niowej (polisy)
zawartej przez jednostk powiatową, które należ. klasyfikować w § 0950 fWpływy z
tytułu kar iodszkodowań wynikając, ch z umówi

5) a podstawie sprawozdania Rb...27S ustalono, że w dz. 700 rozdz. 70005 /Gospodarka
gruntami i nieruchomościami/ przypisano należności w wysokości 77.125.,90 zł \v
§ 0910 IWpływ z od etek od nieterminowych wpłat tyn lu podatków i opłat! a w
opisie należności ni wskazano z jaki-ego tytułu naliczono ods tki na pod ławie ustawy
Ordynacja podatkowa.

6) W ramach dochodów \1<,' dz. 900 /Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/
wykazano plan dotacji celowej 'l. tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami w § 2710 VIi kwocie 250.000 ł (str. 16). natomiast łączna kwota dotacji
wykazanych z po zczególnych gmin daje kwotę 220.000 zł (różnica 30..000 zł),

7) a str. 40. w kazano, iż \ dz. 854 /Edukacyjna Opieka Wychowawcza! w ramach
wydatków rzeczew ch m.in .. .oplacono szkolenia dla pracowników", natomiast na
podstawie sprawozdania Rb-28 ustalono, it w dzi: Je tym 9 4700 I zkolenia
pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilu 01 nie poniesiono żadnych
wydatków oraz nie wykazano zaangażox ania, a także whowiązań z tego tytułu.

11. W informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finan owej na Jata 2018-2027:
], Zarząd poinformował o poziomie zadłużenia Powiatu Kolskiego ara podał wielkość

rozchodów poniesionych na spłaty rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Zadłużenie Powiatu na dzi ń "O czerwca 2018 r ku 'WYniosło 6.372.894.37 z-ł (z tytułu
zaciągniętych kredytów ipotyczek).

2. Zarząd podał dane O • tanie zobowiązań wynikając -ch z udzielonego poręczenia, które
wynosi 5.1 B.30 J 20 zł oraz poinformował o terminowym wywiązywaniu się dłużnika ze
spłat zobowiązań objętych pnr czeniern Powiatu.

3. Przedstawiono ogólne dane o realizacji przedsięwzięć ujętych W wieloletniej prognozie
finansowej obejmujące zaawanso anie finansowe wyrażające się w kwotach wydatków
pani sianych na w l półroc: u 2018 roku oraz limitach wydatków na lata nast pne.

nr. 1. Z informacji o realizacji planu finansowego Samedzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej (SPZOZ) \I r Kole. wynika że jedno tka ta posiada należności oraz
zobowi ązania,
W tabeli przedstawiaj c-ej realizację planu finanso go SPZOZ za [ półrocze 2018 roku
podano. iż suma zobowiązań wymagalnych wyno si 644.046.18 zł. natomiast należności
wymagała wynoszą 117.074,63 zł. W informacji podano również, Ze wg stanu na
30.06.2018 r. w PZOZ wystąpiła strata netto w v\ -sokości 622.809.8 - zł. przy kos ztach
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amortyzacji wynoszących 440.350,82 zł. W części opisow j informacji wskazano, ze
największy wpływ na wynik tinan owy miały praw lID( cne wyroki sądowe podlegające
realizacji oraz składki na obezpieczenia społeczne za lata 2012-2014 nal żne do zapłaf po
kontroli ZU bowiem po odwołaniu od dec zji ZUS zapadły już wyroki.

2, Z danych zamieszczonych 'IN informacji w nika, że w Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole realizowane są wydatki majątkowe, których
dofinansowanie, w fonnie dotacji, zaplanowane zostało z budżetu Powiatu Kolskiego w
20} 8 roku. Jednakże w załączonym .Planie im est cyjnyrn SPZOZ w Kole na 2018 r." nie
wykazano zadania .Zakup sprzętu medycznego - przenośnego zestawu: respiratora.
defibr latom, butli tlenowej reduktorem na potrzeby Izby Przyjęć i ergometra rowerowego
na potrzeby Poradni Kardiologicznej", na które zaplanox ano dotację 'IN kwocie 100.000 zł
w zał czniku wydalków mąjątkov ych Pov iatu olskiego \1<.,' 2018 r.

Biorąc powyższ pod uwag kład Orzekający orzekł jak v sentencji.

Przew dniczqca
kładu o, zekajqcego

Pouczeme:
Od opinii zawartej w niniejszej uchwale służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu. w ferminie czterna tu dni od dat doręczenia uchwały.
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