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Michal Mroz
Starosta
Powiatu Tucholskiego
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W zal'lczeniu przekazujy Uchwaly Nr 12/1/2018 Skladu Orzekaj'lcego Nr I Regionalnej lzby
Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 wrzesnia 2018 r. w sprawie opinii
Zarz'ld Powiatu Tucholskiego informacji

0

0

przedloionej przez

przebiegu wykonania budzetu Powiatu Tucholskiego za

I p6.Jrocze 2018 r. wraz z informacj'l 0 ksztaltowaniu siy wieloletniej prognozy finansowej Powiatu.

Maciej Slominski
Zastypca Prezesa
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy

Jd: 5EB7F050-EFDB-4361-AFCC-5DA87E54B630

Elektronicznie podpisany przez:
Lidia Dudek

Uchwala Nr 12/1/2018
Skladu Orzekaj~cego Nr 1
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 10 wrzesnia 2018 r.

dnia 10wrzetlia 2018 r.

w sprawie: opinii 0 przedlozonej przez Zarzqd Powiatu Tucholskiego informacji
wykonania budzetu Powiatu Tucholskiego za I p6lrocze 2018 r.

0

przebiegu

Oziatajqc na podstawie art. 19 ust. 2 w zwiqzku art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 7 pazdziernika
1992 r. 0 regionalnych izbach obrachunkowych (Oz. U. z 2016 r. poz. 561) oraz Zarzqdzenia
Nr 10/2018 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyznaczenia sktad6w orzekajqcych i zakresu ich dziatania,
Sklad Orzekajqcy Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, w osobach:
Przewodniczqca:
Lidia Dudek
Czlonkowie:
Wlodzimierz G6rzynski
Andrzej Tatkowski
uchwalil, co

nast~puje:

zaopiniowac pozytywnie informacjy Zarzqd Powiatu Tucholskiego
budzetu Powiatu za I p6trocze 2018 r.

0

przebiegu wykonania

Uzasadnienie
Zarzqd Powiatu Tucholskiego, zgodnie z przepisami art. 266 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Oz. U. z 2017 r. poz. 2077 z pozn. zm.), Uchwalq
Nr 194/444/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r. przedlozyl Regionalnej lzbie Obrachunkowej
w Bydgoszczy informacjy 0 przebiegu wykonania budzetu Powiatu Tucholskiego za I p6trocze
2018 r. (zwanq dalej informacjq) wraz z informacjq 0 ksztaltowaniu siy wieloletniej prognozy
finansowej (dalej WPF). Informacja wplynyta do Jzby w dniu 30 sierpnia 2018 r.
Sklad Orzekajqcy badajqc ww. dokumenty dokonal ich oceny zwracajqc uwagy m.in. na
nastypujqce zagadnienia:
szczeg61owosc opracowania zgodnie z podjytq przez Rady Powiatu Tucholskiego w dniu
2 I maja 2010 r. Uchwalq Nr XXXV1II285/20 to dotyczqcq zakresu i formy informacji
o przebiegu wykonania budzetu Powiatu za J p6lrocze wraz z informacjq 0 ksztaltowaniu
siy WPF,
zgodnosc danych zawartych w informacji z uchwalq budzetowq po zmianach oraz ze
sprawozdaniami budzetowymi,
stopien zaawansowania realizacji budzetu Powiatu za I p6lrocze 2017 r. po stronie
dochod6w i wydatk6w budzetowych, w tym wydatk6w inwestycyjnych,
wyjasnienie przyczyn odchylen od planu dochod6w i wydatk6w budzetowych w stosunku
do uplywu czasu,
osiqgniyty wynik realizacji budzetu,
zadluzenie Powiatu na dzien 30 czerwca 2018 r.

Z przedlozonej przez Zarz'!d Powiatu Tucholskiego informacji oraz sprawozdan
budzetowych Powiatu za II kwartal20 18 r. wynika, i.e w analizowanym okresie Powiat Tucholski
uzyskal dochody w kwocie 30.037.169,10 zl, co stanowi 37,6% planu okreslonego w budi.ecie.
Dochody biez'!ce wynosz'! 30.001.559,98 zl, a maj,!tkowe 35.609,12 zl, w tym dochody ze
sprzedazy maj,!tku w wysokosci 25.609,12 zl, tj. 12,5% ich planu. Z informacji wynika, ze III rata
z tytulu sprzedazy osrodka wypoczynkowego w wysokosci 204.000 zl platna jest do dnia
30 wrzeSnia 2018 r.
Powiat zaplanowal na 2018 rok dochody przeznaczone na realizacjl( zadan finansowanych
i wspolfinansowanych ze srodk6w pochodzltcych z budzetu Unii Europejskiej w wysokosci
5.547.050,89 zl, ktore w I polroczu wykonano w kwocie 213.017,50 zJ, tj. 3,8% planu. Wplyw
zaplanowanych dochodow przewidziany jest w II polroczu 2018 r. Na realizacjl( powyzszych zadan
I,!cznie z wkladem wlasnym wydatkowano 108.773,28 zl, przy planie w wysokosci
6.491.455,18 zt.
Zgodnie z Rb-27S - sprawozdaniem z wykonania planu dochodow Powiat Tucholski na
koniec 11 kwartalu 2018 r. posiada zaleglosci w dochodach w wysokosci 151.811,08 zl.
Z informacji wynika, ze Powiat prowadzi czynnosci w celu windykacji naleznosci powiatowych.
Wydatki budietowe og61em wykonano w 1 p61roczu 2018 r. w wysokosci 24.140.520,83 zl,
tj. na poziomie 29,9% planu. Wydatki biei.ltce w kwocie 23.927.975,89 zl stanowi'l 99,1% ogotu
poniesionych wydatk6w. Natomiast wykonanie wydatkow biei.'!cych w stosunku do planu stanowi
37,7%. Wydatki maj'ltkowe, ktore w caJosci stanowilt wydatki inwestycyjne, zrealizowano
w kwocie 212.544,94 zl, co stanowi 0,9% og6tu wykonanych wydatk6w. Plan wydatkow
inwestycyjnych zrealizowano w 1,2%.
W informacji podano poziom poniesionych wydatkow na poszczeg61ne zadania
inwestycyjne. Z informacji wynika, ie wykonanie inwestycji odbywa sil( zgodnie z planem,
a wil(kszosc wydatkow zostanie poniesiona w II polroczu 2018 r., po zakOl1czeniu realizacji
rzeczowej zaplanowanych zadan.
Z informacji wynika ponadto, ie realizacja ogotu wydatkow odbywa sil( zgodnie z planem.
W I polroczu cZI(SC zaplanowanych wydatkow zostata poniesiona w catosci, pozostale planowane
s'l na 11 potrocze 2018 r. Analiza planu i wykonania wydatk6w wskazuje, ze wykonane wydatki
nie przekraczaj'l planu.
Przychody budietu w 1 p6troczu 2018 r. wyniosly 8.442.360,52 zl i w calosci pochodzily
z nadwyi.ki budietowej z lat ubieglych. Rozchody budzetu w omawianym okresie wyniosty
2.405.184,72 zl i w calosci dotyczyly splat wczesniej zaciltgnil(tych kredytow i poi.yczek.
Wynik wykonania budietu Powiatu Tucholskiego za I potrocze 2018 r. stanowi nadwyika
budietowa w wysokosci 5.896.648,27 zl, przy planowanym deficycie w kwocie 794.815,28 zt.
Natomiast nadwyi.ka operacyjna, stanowi/tca roznicl( pomil(dzy biei./tcymi dochodami i wydatkami
wynosi 6.073.584,09 zt.
Zgodnie z Rb-Z - kwartalnym sprawozdaniem 0 stanie zobowi/tZan wed lug tytulow
dJuinych oraz porl(czen i gwarancji za okres od pocz/ttku roku do dnia 30 czerwca 2018 r. kwota
zobowi/tZan Powiatu zaliczanych do dlugu publicznego wynosi 22.211.882,54 zt. Na dlug skladaj/t
sil( wyemitowane obligacje komunalne w kwocie 3.300.000 zl, zaci,Jgnil(te kredyty
dtugoterminowe w kwocie 4.143.275,68 zl oraz dlugoterminowa poi.yczka zaci,!gnil(ta w budi.ecie
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panstwa w kwocie 14.768.606,86 zl. Wedlug sprawozdania Rb-Z zobowi'lzania wymagalne nie
wyst'lpity.
Zgodnie z wymogiem art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy 0 finansach publicznych w informacji
dotycz'lcej ksztahowania si<r WPF om6wiono przebieg realizacji wieloletnich przedsi<rwzi<rc.
W informacji odniesiono si<r do danych wymaganych uchwal'l Rady Powiatu Tucholskiego
w sprawie zakresu informacji 0 ksztahowaniu si<r WPF.
Sklad Orzekaj'lcy Nr I Regionalnej lzby Obrachunkowej w 8ydgoszczy ocenia, ze
przedlozone informacje zostaly opracowane zgodnie z wymogami wynikaj'lcymi z przepis6w
ustawy

0

finansach publicznych oraz z zakresu okreSlonego przez organ stanowi'lcy Powiatu

Tucholskiego. W informacji odniesiono si<r do stopnia realizacji planu dochod6w i wydatk6w
budzetowych, podaj'lc przyczyny odchylen w realizacji planu. Ponadto, informacja 0 przebiegu
wykonania budzetu za I p6lrocze 2018 r. zawiera ocen<r mozliwosci wykonania budi.etu na 2018
rok, ze wskazaniem obszar6w zagrozonych wykonaniem
Bior'lc powyi.sze pod uwag<r Sklad Orzekaj'lcy wydal opini<r jak w sentencji.

Pouczenie:
Od niniejszej uchwaly sluzy prawo wmeslema odwotania do petnego skladu Kolegium Regionalnt:i Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy w terminie 14 dni od daty don;czenia.

Przewodniczqca Skladu Orzekajqcego
Lidia Dudek
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Dokument elektroniczny

https://epuap_gov_pUwarehouse/feDocContent?id=60 127802&. _.

Email: ..

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
85- 224 Bydgoszcz
Bydgoszcz
Sw. Tr6jcy 35
Wojew6dztoo: kujawsko-pomorskie
Powiat: Bydgoszcz
Gmina: Bydgoszcz
NIP: 5611493419
REGON: 092361404
Email: bydgoszcz@rb.gov.pl

Starostwo Powiatowe

w Tucholi

89-500 Tuchola
Tuchola
Pocztowa 7
Wojew6dztwo: kujawsko-pomorskie
Powlat: tucholski
Gmina: -

Email: radapowiatu@tuchola.pI

Opinia

Dotyczy: Wniosek nr 194/444/2018 z dn. 2018-08-27

Zal~czniki:

1. UCHWALA_12-J-201B_l_akt.p:U

2. UCHWALA_12-1-201B_2_akt.zlp

Dokument nle zawiera jXIdpisu
Podpl8 • ..,ktronk::znW'

1z 1

2018-09-10,15:21

