
Uchwała Nľ 41 ĺ2015
III Składu oľzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej w Kielcach

z dnia 13 kwietnia 2015 r.

w sprawie opinii o spľawozdaniach z wykonania budzetu powiatu za2Ol4 rok .

Skład oľzekający Regionalnej Izby obľachunkowej w Kielcach w osobach:

Pľzewodniczący StanisławBanasik
Członkowie Wojciech Częrw

Iľeneusz Piasecki

Na podstawie art' 13 pkt 5 oraz art. 19 ust' 2 ustawy z dnia7 pażdziernika 1992 ľoku o
regionalnych izbach obrachunkolvych (d. Dz.U z 2012 r. poz. lll3 ze zm) po zbadaniu
rocznych spľawozdań z wykonania budżetu Powiatu w Busku _ Zdroju za2Ol4 rok

postanawia

zaopiniowaó pozytywnie przedłoŻone przęz Zarząd Powiatu w Busku- Zdroju spľawozdania
z wykonania budżetu za2074 rok.

Uzasadnienie

PrzedłoŻone pľZez Zarząd Powiatu w Busku _ Zdroju sprawozdania za Ż0l4 rok obejmują
spľawozdania sporządzone na podstawie rozporządzenia Ministľa Finansów z dnia l6 stycznia
2014 ľoku w spľawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U z 23 stycznia 2014 r.) oraz
spľawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu w Busku _Zdroju za 2Ol4 rok
spoľządzone na podstawie art. 267 ust. l pkt l ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 ľoku o
finansach publicznych ( tj. Dz.IJ zŻ013 r. poz. 885 ze zm) .

l.Sprawozdania budżetowe spełniają wymogi foľmalno prawne wynikające z rozporządzenia
Ministľa Finansów w spľawie spľawozdawczości budzetowej. Sprawozdanie Zarządu
Powiatu z wykonania budżetu zostało spoľządzonę przęz właściwy organ z zachowanięm
terminu przedłoŻenia zgodnie z art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o
finansach publicznych.

Z.Zaplanowane na poziomie 89.040.745,00 Zł. dochody zostały wykonane w wysokości
84.744.Ż06,37 zł, co stanowi 95,20Á. w stosunku do planu ľocznego. Według stľuktury
dochody własne stanowią 29,0yo dochodów ogółem, dotacje 20,5yo, a subwencj e 5),5o/o.
Ana|iza według działőw klasyfikacji budżetowej wykazuj e, Że najwyższe dochody osiąga się
poprzez następujące dzíały: ''756''-Dochody od osób prawnych , od osőb fizycznych od innych
jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związanę z ich poboľem-
|2,2yo dochodów ogółem, ''758''-Różnę ľozliczenia _ 5},9yo, ''852''-Ponroc społeczna _
ll,syo, "7 54" -Bezpieczeństwo publiczne i ochľona przeciwpożarowa- 4,8yo, ''600''-Transport
i łączność-5 ,9yo, ,,853"-Pozostałe zadaníaw zakľesie polityki społecznej _ 5,3vo'
( w tym dochody bieŻące_9l,3oÁ, dochodow ogółem, a majatkowe_8,7oÁ)

Uchwała Nr 41 /2015
III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

z dnia 13 kwietnia 2015 r.

W sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu powiatu za 2014 rok .

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej W Kielcach W osobach:

Przewodniczący Stanisław Banasik
Członkowie Wojciech Czerw

Ireneusz Piasecki

Na podstawie art. 13 pkt 5 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o
regionalnych izbach obrachunkovvych (tj. Dz.U z 2012 r. poz. 1113 ze zm) po zbadaniu
rocznych sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu W Busku - Zdroju za 2014 rok

postanawia

zaopiniować pozytywnie przedłożone przez Zarząd Powiatu W Busku- Zdroju sprawozdania
z vwkonania budżetu za 2014 rok.

Uzasadnienie

Przedłożone przez Zarząd Powiatu W Busku - Zdroju sprawozdania za 2014 rok obejmują
sprawozdania sporządzone na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia
2014 roku W sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U z 23 stycznia 2014 r.) oraz
sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu W Busku -Zdroju za 2014 rok
sporządzone na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o
finansach publicznych (tj. Dz.U z 2013 r. poz. 885 ze zm) .

1.Sprawozdania budżetowe spełniają wymogi formalno prawne Wynikaj ące z rozporządzenia
Ministra Finansów W sprawie sprawozdawczości budżetowej. Sprawozdanie Zarządu
Powiatu Z wykonania budżetu zostało sporządzone przez Właściwy organ z zachowaniem
terminu przedłożenia zgodnie z art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o
finansach publicznych.

2.Zaplanowane na poziomie 89.040.745,00 zł. dochody zostały vvykonane W wysokości
84.744.206,31 zł. co stanowi 95,2%. W stosunku do planu rocznego. Według struktury
dochody własne stanowią 29,0% dochodów ogółem, dotacje 20,5%, a subwencje 50,5%.
Analiza Według działów klasyfikacji budżetowej Wykazuje, że najwyższe dochody osiąga się
poprzez następujące działy: "756"~Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych od innych
jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-
12,2% dochodów ogółem, "758"-Różne rozliczenia - 50,9%, "852"-Pomoc społeczna -
11,5%, "754"-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 4,8%, "600"-Transport
i łączność-5,9%, „853”-Pozostałe zadania W zakresie polityki społecznej - 5,3%.
( W tym dochody bieżące - 91,3%, dochodow ogółem, a majatkowe ~ 8,7%)



Roczny plan dochodów w najwyŻszym stopniu został wykonany w następujących działach-
,'80l''-oświata i wychowanie _96,7oÁ, ,,750''-Administľacja publiczna _ll0,00Á,"600''-
Tľansport i łączrrość-99,5yo, ''756''-Dochody od osób prawnych, od osób ťlzycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz vłydatki związane z jch poborem
-99,9Yo, ''758''-Rózne roz|iczęnia _l}},IYo, "7|0"-Działalność usługowa _ l1l ,7yo, ,,754"-
Bezpieczenstwo publiczne i ochĺona pľzeciwpoŻaľowa- 100,00ń, ,,854''-Edukacyjna opieka
wychowaw cza - | 07,3o/o.

3. Plan wydatków wynosił 89.303.703,00 zł. i został wykonany w wysokości 82.945.889,l8
zł' tj.92,9 %. Strukturalnie na wydatki bieżące przęZnaczono 89,90Á wydatków ogółem, a na
majątkowe 1l,| yo

Najwyższe kwoty zostały wydatkowane poptzez następujące działy klasyfikacji budzetowej
''80l''-oświata i wychowanie 30,6 yo wydatków ogółem, ,,750''-Administracja publiczna _
8,6yo, "7S4"-Bezpieczeństwo publiczne i ochľona przeciwpoŻaľowa _ 4,9%o, ''852''-Pomoc
społeczna -I5,4o/o, ''600''-Transport i łączność,- ll,\yo,,,853''-Pozostałe zadania w zakĺesie
polityki społecznej - 7,0oÁ, ''854''-Edukacyjna opieka wychowawcza73,8 oÁ.

Analizując wydatki według poszczegőlnych działów klasyfikacji budzetowej stwieľdza się, Że
w najwyŹszym stopniu zostały wykonane ''80l''-oświata i wychowanie- 99,6yo, ''854''-
Edukacyjna opieka wychowawcza- 99,3yo, ,,754"-Bezpieczeństwo publiczne i ochľona
pr zeciwp o Żaľo wa- 9 6,4o/o,', 8 5 2''- Pomoc społeczn a _ 9 0,5oÁ

Stwieľdzono pľzekľoczenia planu wydatków budżetowych na koniec 2014 roku,wynikające z
zaokľągleń do pełnych złotych nie podlegające ustawie o naľuszeniu dyscypliny finansów
publicznych.

4.Przy poľównaniu uzyskanych na koniec 2014 roku dochodów z wydatkami stwierdzono
nadwyżkę budŻetową w wysokoś ci 1 .798 '3l7 ,l3 zł.

5. Ze spľawozclania Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i
gwaľancji wynika, że Powiat posiada zobowiązania na kwotę 24.400.000'00 zł. co stosunku
do uzyskaľlych dochodow ľocznych stanowi 28,80Á. Zobowiązan wymagalnych nie
stwierdzono.
Z uwagi na povĺyŻsze ustalenia postanawia się jak na wstępie .

POUCZENIE

od niniejszej opinii służy Zarządowi Powiatu pľawo wniesienia odwołania do Kolegium
Regionalnej Izby obľachunkowej w Kielcach w terminie l4 dni od dnia doľęczenia.

Pľzewodniczący Składu oľzekaj ącego

Roczny plan dochodów W najwyższym stopniu został Wykonany W następujących działach-
,,801”-Oświata i Wychowanie -96,7%, ,,750”-Administracja publiczna -1l0,0%,”600”-
Transport i łączność-99,5%, "756"-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadaj ących osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
-99,9%, "758"-Różne rozliczenia -100,1%, ”710”-Działalność usługowa - 111,7%, ,,754”-
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- l00,0%, „854”-Edukacyjna opieka
wychowawcza~ 107,3%.

3. Plan wydatków wynosił 89.303.703,00 zł. i został Wykonany w wysokości 82.945.889,18
zł. tj.92,9 %. Strukturalnie na wydatki bieżące przeznaczono 89,9% wydatków ogółem, a na
majątkowe 11,1 %
Najwyższe kwoty zostały wydatkowane poprzez następujące działy klasyfikacji budżetowej
"801"-Oświata i wychowanie 30,6 % wydatków ogółem, ,,750”-Administracja publiczna -
8,6%, "754"-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 4,9%, "852"-Pomoc
społeczna -15,4%, "600"-Transport i łączność- 11,0%, „853”-Pozostałe zadania W zakresie
polityki społecznej - 7,0%, "854"-Edukacyjna opieka wychowawcza 13,8 %.

Analizując wydatki według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej stwierdza się, że
W najwyższym stopniu zostały wykonane "801"-Oświata i wychowanie- 99,6%, "854"-
Edukacyjna opieka wychowawcza- 99,3%, „754”-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa- 96,4%, ,,852”-Pomoc społeczna - 90,5%

Stwierdzono przekroczenia planu wydatków budżetowych na koniec 2014 roku,Wynikające z
zaokrągleń do pełnych złotych nie podlegające ustawie o naruszeniu dyscypliny finansów
publicznych.

4.Przy porównaniu uzyskanych na koniec 2014 roku dochodów z wydatkami stwierdzono
nadwyżkę budżetową W wysokości 1.798.317,l3 zł.

5. Ze sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań Według tytułów dłużnych oraz poręczeń i
gwarancji Wynika, że Powiat posiada zobowiązania na kwotę 24.400.000,00 zł. co stosunku
do uzyskanych dochodow rocznych stanowi 28,8%. Zobowiązań wymagalnych nie
stwierdzono.
Z uwagi na powyższe ustalenia postanawia się jak na wstępie .

POUCZENIE

Od niniejszej opinii służy Zarządowi Powiatu prawo wniesienia odwołania do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej W Kielcach W terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Przewodniczący Składu Orzekającego
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