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kładu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
z dnia 1Owrześni •...•
2019 roku

wyrażająca

pinię

O

informacji

\1t,r

Poznaniu

przebiegu wykonania budżetu za pi rw ze półro -'ze 2019 roku
Powiatu Kolskiego

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w. znac on)' Zarządź niem
r 5/20l9 Prezesa R gi naln j Izb Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 marca 2019 r. ze
zmianami w Q sobach:
Przewodnicząca:
Zofia Ligoeks
Członkowie:
Renata Konowałek
L szek Maciejewski
działając na pod. tawie rt. 13 pkt 4 i art, 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obr chunkowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 561. z późno zm.) \ związku z art,
266 ust. l ustawy Z dnia 27 sie-rpnia 2009 r. o finan ach pu licznych (Dz. tj. z 2019 r. poz. 869, z
późno z i.) o prz dłożone] przez Zarząd Powiatu Kolskiego informacji o prz biegu wykonania
budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku wyraża

opin.ię poz tyw ną
Uza

adnienie

a podstav i prz dłożonej przez Zarz d Powiatu informacji o przebiegu wykonania budżetu
za pierw ze pó rocze 2019 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognoz
finansow j. "Ir" tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania
planu finansowego Samodzielnego Publi znego Zakładu Opieki Zdrowotnej 'IN Kole, Skład
Orzekający ustalił, Ze przedmiotowa informacja została przedłożona w terminie określon m 'Ą,' a11.
266 ust. l ustawy o finan ach publicznych
uwiera
dan
wymagane uchwałą

r LVIIJ257/201O Rady Powiatu Kol kiego z dnia 30 czerwca 2010 roku w prawie zakre u
i formy informacji o przebiegu w konania budżetu Po iatu Kolskiego oraz planu finan owego
'amodzidnego
Publlcznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za pierwsze półrocze roku
budżetov
go.
I.

kład Orzekający OpInIUjąC inforrnacj o przebiegu wykonania budżetu zapoznał się laku
z uchwatą budżetową (po zmianach) na 2019 rok oraz ze sprawozdaniami budżetowymi
dotyczącymi pierw rzego półrocza 2019 roku. Na tej pod tawie ,co następuje:
l.

2.

Plan dochodów
wydatków
budżetowych
zawarty w informacji jest zgodny
7,. t chwalonym (po zmianach) budżetem na 2019 rok. Wykonanie podstawowych wielkości
budżetu za pierw ze półrocze 2019 roku. wyniosło:
l ) dochody w wysokości 48.542. 53,47 zł. co . tanowi 5_.1 5% planu, w cym: dochody
bieżące w kwocie 47.958.092A8 zl co stanowi 55,82% planu oraz dochody majątkowe w
kwocie 584.060,99 zł, co stanowi 8.14% planu;
2) wydatki w wysokości 8.340.524,93 zł, co sranov i 38,99% planu. w tym: wydatki bież ce
w kwocie 37.608.87696.zł
o stano ••.
\..] 47,04% planu oraz wydatki majątkowe
w kwacie 731.647.97 zł co stanowi 3,98% planu,
W pierwszym półroczu 2019 roku Powiat o iagnął nadwyżkę dochodów nad wydatkami
\ kwocie 10.201.628,54 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 5.237.922 13 zł.

Wykonane

dochody

bieżące

prze» -zszyły

zrealizowane

wydatki

bieżące

o kwotę

10.349.21552 zł.
3.

Przychody budżetu w pierwszym półroczu 2019 roku wyniosły 6.796.393.3 zł przycbodj z
tytułu wolnych środkó v \: kwocie S.664J~62.41 zł oraz przychody z nadwyżki z lai ubiegłych
\ kwocie Ll31.530,94 zł). Zarząd poinformov al, że w nkre: ie sprawozdawczym wykonano
rozchody na spłaty rat zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 610.531.96 zł. co
51tl110W1 50% planowanych rozchodów budżetu.

4,

Z przedłoźone] informacji oraz z sprawozdania Rb-28 z wykonania wydatków
budżetowych Powiatu za okres od l s( cznia do 30 czerwca 2019 r. wynika. że na koniec
okresu prawozdawczego Powiat pusiada] zobowiązania zv iazaru z realizacją wydatków

budżetu w wysokości 1524.920.64 zł i są to w całości zobo wiązania niewymagalne.
W części opisowej W katdym dzial e podane zostały informacje o kwotach zo bowiązań
niew magalnych ze wskazaniem z jakiego tytułu powstały zobowiązania w poszczególnych
paragrafach.
spra wózdaniach
5. Dane wykazane
w informacj i zgodne ą z dan ymi ""'Ykazanymi
przedłożonych za okre od I.Ol.2Ql 9 r. do 30.06.2019 r.
6. W informacji zostały podane przyczyn odchyleń 'IN realizacji niektórych dochodów, w tym
dochodów majątkowych. W poszczególnych działach podano informacje o w konaniu
ważniejszych grup wydatków, w tym o podjętych działaniach w procesie przygotowania
i realizacji im estycji, W jaśniono ni ki poziom wykonania wybranych wydatków. w tym
wydatków majątkowych. a także przyczyny wykonania Vi,. branych wydatków bieżący h
ponoszonych okno O O na poziomie wyższym niż 50 %. W załączniku
r 9 oraz w części
opisowej informacji (str. 16.42 i 46) Zarząd podał dane o wysokości dochodów uzyskanych
na podstawie ustawy Prawe ochrony środowi ka j w datkach sfinansowanych z tych
dochodów. W Informacji zamieszczono \0\ ~ ja. nieni na okoli znoś braku wykonania
wydatków na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w dz. 801 rozdz. 80149 .
4440 (str. 31).
7. W wyniki analiz części opisowej informacji o przebiegu wykonania budżetu za J półrocze
2019 roku i sprawozdań budżetr wyeh kład Orzekający stwierdził, że:
l) Z analizy sprawozdania Rb~2gS wynika. że wydatki na wynagrodzenia osobowe
(§ 4010) w dz. 801 rozdz.80J02 wy onario na poziomie 52,62% roeznego planu,
W dziale IW]
rozdz. 80111 na poziomie 52 60% rocznego planu, w dziale 80 l
rozdz. 80 l SI wykonano wydatki na poziomie 54.8-% oraz w dziale 85 rozdz.8540l
wykazano wykonani wydatków na poziomie S666%. Zarząd Powiatu na str. 31 i 38
części opisowej informacji wskazał. iż poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki ort
nich naliczane w działach 801 i 854 w wyso o c' przewyższejącej 50 % rocznego planu
na 2m 9 f. oraz zapowiedział weryfikację zaplanowanych wielkości v. datków lecz nie
poinformował jakie były przyczyny wy okiego poziomu wykonania wydatków na
wynagrodzenia osobowe w w mienionych wyżej podziałkach klasyfikacji.
2) W części opisowej Informacji nie wyja miono jakie były przyczyn; poni -sienia
wydatków w dziale 750 IAdministracja
publiczna! rozdz. 75020 ~460 /Kary,
odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawn. ch i innych jednnst k
organizacyjnych/ w wysokoś i 12.300 zł,
I. W informacji o kształtowaniu ię wieloletniej prognozy finansov j na lata 2019-2027:
l. Zarząd poinformował o- poziomie zadłużenia Powiatu Kolskiezo oraz podał wielkość
rozchodów poniesionych na spłaty rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek
1

i kredyt' w.

·,

~

_OJ'} roku wyniosło

Zadłużenie PO\ latu na dzień 30 czerwc

~.054. 30.45 zł. w całości

dotyczą e zaciągany h kredytóv bankowych,
2. Na podstawie sprawozdania Rb-Z ustalono. że w I półroczu 20ł 9 roku Zarząd udzielił
poręczenia w wysokości 2.145.000 zł, tj. \1t,r maksymalnej wysokości określonej przez Radę
Powiatu ,,,"' postanowieniu : Ll a uchwał. budżetowej na 2019 rok. W opiniowanej
lnformacji Zarząd podał dane o łącznej wysoko r i zobov iązań wynikających z udzielonych
poręczeń, któr ' wynoszą 6.618.239,81 zł oraz poinformował o terminowym wywiązywaniu

ię dłużnika ze spłat zobow iązań objętych poręcz niem Powiatu.
ogólne dane o realizacji przedsięwzięć ujętych \ wieloletniej pr gnozie
finan owej obejmują e zaawansowanie I1nansow
wyrażające
ię w kwotach wydatków
poni sionych 'I półroczu 2019 roku oraz limitach y.rydatków na lata następne. natomiast
brak informacji o poziomie wykonania wydatków w latach wcze 'niej zy ~h oraz
zaciągniętych zobowiązaniach ,. 7.v, iązku z realizacją przed 'ięwzi~e ob iążąjących wydatki
budżetu bieżąc go roku i lat następnych \: tym o zawartych urnowa h z wykonawcami.
Przedstawiono

3.

111. Z informacji o realizacji planu finansowego Samodzieln ego Publicznego Zakladu Opieki
Zdrowotnej (SPZQZ) \'II Kol, wynika że jednostka a po iada należności oraz zobowiązania.
V/ części opisowej przed 'ta\ iajacej realizację planu finan. O\vego 'PZOZ za I półrocz 2019
roku w tym podano iż urna zobowiązań wymagalnych wynosi 2.348.221,03 zł. natomiast
nalew ci wymagalne wyno zą 184.350,69 zł.
informacji podano również, że wg tanu na
30.06.2019 r. w SPZOZ stan zobowiązań wynosił 7.581.524,49 zł. w tym kredyty i pożyczki
na kwotę 5._33 ....03.46. Winfonnacji
zamieszczono stwi rdzenie, iż wzrost Z bowiązań
wymagalny h jest skutkiem trudn j sytuacji finansowej zakładu.
V części opi, owej
informacji wskazano. że najwi kszy ""PI \ na wynik finansowy miały zarówno wyższe od
zaplanowanych wydatki na wyroki sądowe pvdJ gając r alizacji oraz zobowiązania wobec
ZUS.
Z przedstawionych danych wynika, iż wynik netto j t ujemny i wynosi (-)
1._13.450 28 zł (również po skorygowaniu o koszty amortyzacji) i jeżeli w trak .ie roku
ytuacja tej jednostki nie ulegnie zmianie, to po tronie Powiatu jako podmiotu tworzącego
może wystąpić w następnym roku budżetowym obowiązek pokrycia. traty' netto (art. Sq ust. 2
pkt l u ta vy z dnia 15 kwietnia 201] r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 20] 8 r., p z. 2190,
z

późno zm.j),

zarnieszczon
ch w informacji wynika. że w Samodzielnym Publicznym Zakładzie
Opieki Zdrowotnej w Kole •• związku z budową bloku operacyjnego otrz_ Olano ze środków
Powiatu dotację na kv ot 141..670.51 zł z przeznaczeniem
na roboty budowlane. co jest
Z danych

zgodne z dW1. mi

\o',,

nikąj cynii ze prawozdań budź towych,
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Pouczenie: 011 opinli zawartej w ~~mk~i'3'z~11kv8w~48
sl1i2~'oqwolomib 110ko1481~m rc81011gi~1 iz6y
Obrachunkowej w Poznaniu, 11'terminie czternastu dni 01l1l611ydoręczenia uchwały.
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