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Uchwała Nr 96/2013
III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

z dnia 20 września 2013 roku

W sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Busko-Zdrój za
Ipółrocze 2013 roku

III Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej W Kielcach:
Stanisław Banasik - przewodniczący
Wojciech Czerw - członek
Ireneusz Piasecki - członek

na podstawie art. 13 pkt 4 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pażdziemika 1992 r.
0 regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z póżn. zm.), po
zbadaniu w dniu 20 września 2013 roku Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Busko-Zdrój za I półrocze 2013 roku

postanawia

zaopiniować pozytywnie przedłożoną Informacje o przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Busko-Zdrój za I półrocze 2013 roku.

Uzasadnienie

Infomiacja 0 wykonaniu budżetu Powiatu Busko-Zdrój za Ipółrocze 2013 roku
rozpatrzona została przez w/w Skład Orzekający przy wykorzystaniu dokumentów będących
w posiadaniu RIO W Kielcach, tj. sprawozdawczości budżetowej za okres od początku roku
do dnia 30 czerwca 2013 roku sporządzonej na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 3 lutego 2010 roku W sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103)
oraz uchwał rady i zarządu powiatu w zakresie budżetu podjętych w okresie I półrocza 2013
roku.

Opiniując informację stwierdzono, że:

1/ opracowana została przez właściwy organ zgodnie z art. 266 ustawy o nansach
publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku /Dz.U. Nr 157, poz.l240/ oraz w oparciu 0 uchwałę
nr XLII/358/2010 roku Rady Powiatu w Busku Zdroju z dnia 6 lipca 2010 roku w sprawie
określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze.

3/ informacja opracowana została w formie opisowej i tabelarycznej. Część opisowa
zawiera omówienie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków budżetowych oraz
przychodów i rozchodów.

4/ wykazane w informacji wielkości zgodne są z przedłożonymi sprawozdaniami i
uchwałami budżetowymi rady i zarządu powiatu.



5/ na dzień 30 czerwca 2013 roku budżet Powiatu Busko-Zdrój po stronie planu
wynosi:

- dochody 9» 82.589.7l4,00 zł
- wydatki- 86.027.85 1,00 zł
- przychody ~10.638.l37,00 zł
- rozchody- 7.200.000,00 zł

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu za Ipółrocze 2013 roku przedstawia się
następująco:

- dochody - 43.556.080,08 zł, co stanowi 52,7% planowanych dochodów w tym
dochody własne stanowią 22,7%, dotacje 18,5%, subwencje 58,8%.

- wydatki ~ 39.996.647,74 zł, co stanowi 46,5% planowanych wydatków w tym
wydatki majątkowe stanowią 2,3%, a bieżące 97,7%.

- przychody zrealizowano w vwsokości 8.068.690,42 zł.
- rozchody zrealizowano w wysokości 2.072.9l0,00 zł.

W I półroczu 2013 roku różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami stanowi
nadwyżkę budżetu w kwocie 3.559.432,34 zł.

Stan zadłużenia Powiatu na I półrocze 2013 roku wynosi 17.527.090,00 zł. co w stosunku
do planowanych rocznych dochodów stanowi 21,22% (dopuszczalny wskaźnik wynosi
60,0%)

6/ zawarte w infonnacji dane liczbowe dotyczące podstawowych wielkości w zakresie
dochodów i wydatków' budżetu oraz przychodów i rozchodów budżetu zachowują wzajemną
zgodność.

7/ w wyniku analizy porównawczej wykonania wydatków z planem wynikającym z
uchwał rady i zarządu nie stwierdzono przekroczenia planowanych wydatków budżetowych.
Oznacza to, że dokonywane były zgodnie zprzepisami art. 254 pkt3 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o nansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póżn. zm.).

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak na wstępie.

Pouczenie
Od niniejszej opinii przysługuje prawo wniesienia odwołania do Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Kielcach W terminie 14 dni od datyjej doręczenia.

Przewodniczący Składu
`l-'ll Orzekającego
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