Elektronianie podpisany przez:
Aleksandra Kwiatkowska

dnla 19 kwielnia 2019 L

Uchwala Nr 12/8/2019
8kladu Orzekaj~cego Nr 14
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w 8ydgoszczy
z dnia 19 kwietnia 2019 roku

w sprawie

wyraienia opinii 0 przedloionym przez Zarzqd Powiatu Tucholskiego
sprawozdaniu z wykonania budietu za 2018 rok wraz z injormaejq 0 stante
mienia Powiatu

Dzialaj~c na podstawie art. 13 pkt 5 w zwi~zku z art.19 ust. 2 ustawy z dnia
7 pazdziemika 1992 r. 0 regionalnych izbach rachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561
z pozn. zm.), art. 267 ust. 3 w zwi~zku z art. 270 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z pozn. zm.) oraz Zarz'ldzenia Nr
18/2018 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 1 paMziemika 2018
r. w sprawie wyznaczania skladow orzekaj~cych i zakresu ich dzialania i Zarz~dzenia Nr
4/2019 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 1 marca 2019 r.
w sprawie wyznaczania skladow orzekaj~cych i zakresu ich dzialania

Sklad Orzekaj~cy w osobach:
Przewodniczqcy Skladu:
Aleksandra Kwiatkowska

Czlonek Kolegium RIO

Czlonkowie Skladu:
Robert Pawlicki

- Czlonek Kolegium RIO

Piotr Wasiak

- Czlonek Kolegium RIO

opiniuje pozytywnie

sprawozdanie z wykonania budzetu Powiatu Tucholskiego za 2018 rok
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Uzasadnienie
Zarz<ld Powiatu Tucholskiego wykonuj'lc dyspozycjy art. 267 ust. 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z pMn. zm.),
przedlozyl w terminie Regionalnej Izbie Obrachunkowej, sprawozdanie z wykonania budZetu
jednostki za 2018 rok.
Bior<lc pod uwagy powyzsze sprawozdanie jak i sprawozdania budzetowe obrazuj'lce
realizacjy dochodow i wydatkow budzetowych, przychodow i rozchodow budZetu powiatu
dotacji i wydatkow z wykonania zadan z zakresu administracji rz'ldowej oraz zadan
realizowanych w ramach porozumien, a taue wykonania planow finansowych
samorz'ldowych zakladow budzetowych, Sklad Orzekaj'lcy stwierdza, co nastypuje:
1. Rada Powiatu zatwierdzila budzet na 2018 r. po stronie dochodow w wysokosci
58 639 004,48 zl i po stronie wydatkow w wysokosci 57 033 819,76 zl, czyli z planowan'l
nadwyzk'l budzetow<l w kwocie 1 605 184,72 zl.
W wyniku zmian dokonanych w budZecie w ci'lgu roku budzet na dzien 31 grudnia 2018 r.
wyniosl:
- po stronie dochodow
78846915,85 zl,
- po stronie wydatkow
79 641 731,13 zl,
planowany deficyt
794 815,28 zl.
sfinansowac
Deficyt
ten
planowano
srodkami
pochodz'lcymi
z nadwyzki budzetowej z lat ubieglych.
Powyzsze wielkosci budzetowe zarowno po stronie planu jak i wykonania s'l zgodne
z danymi wynikaj'lcymi ze sprawozdan 0 symbolu Rb-NDS, Rb-27S i Rb-28S.

2. W 2018 roku Powiat uzyskal dochody w kwocie 76781 244,56 zl, z czego dochody
maj'ltkowe wyniosly 8076261,85 zl, tj. 10,5% dochodow ogolem. Plan dochodow og61em
zrealizowano w 97,4%, w tym dochodow biez'lcych 97,3% oraz dochodow maj'ltkowych
97,7%. W okresie sprawozdawczym Powiat otrzymal srodki z budzetu Unii Europejskiej
w wysokosci 1 247 784,41 zl., przy zakladanym planie - 2 036 441,19 zl. Dochody ze
sprzeda:.i:y zrealizowane w kwocie 236 706,24 (100,0% planu).

W strukturze dochodow stosunkowo duzy udzial mialy subwencje z budZetu panstwa, ktore
l'lcznie stanowily 39,3% planowanych dochodow ogolem po zmianach oraz dochody wlasne,
stanowi'lce 19,2% planowanych dochodow. Dotacje celowe w planie dochodow stanowily
natomiast 41,6%.
Realizacja dochodow za 2018 rok w stosunku do wielkosci planu rocznego wedlug :lrodel
wplywu przedstawia siy nastypuj'lCO;
- dochody wlasne
102,5%,
subwencja ogolna
100,0%,
- dotacje celowe
92,5%
Dochody wlasne zostaly zrealizowane w kwocie 15481 555,06 zl., w tym do najwyzej
wykonanych nalez'l:
- udzialy w podatku dochodowym
8 177 996,00 zl, tj. 101,0% planu
od osob fizycznych
1 250543,50 zl, tj. 100,0% planu
wplywy z oplaty komunikacyjnej
3780781,83 zl, tj. 104,4% planu
- wplywy z uslug
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Ze sprawozdania 0 stanie naleznosci oraz wybranych aktyw6w finansowych sporz~dzonego
na koniec 2018 roku stan nalei:nosci wymagalnych wyni6s1 61 1234,24 zl, co stanowi 0,1%
wykonanych dochod6w.
Srodki z tytuID sUbwencji og61nej wplyn~ly do budzetu Powiatu w wysokosci 30957817,00
zl., w tym z tytuID sUbwencji oswiatowej 21 147360,00 zl. Wskaznik procentowy wykonania
sUbwencji oswiatowej w stosunku do planu wyni6s1100,0%.
Natomiast wplywy do budzetu z tytuID dotacji celowych wyniosly 30 341 872,50 zl.
Srodki z tytuID dotacji uzyskano w szczeg61nosci na zadania:
- wlasne
18 118273,11 zl, tj. 95,6% planu,
zlecone
7507296,47 zl, tj. 99,5% planu,
- realizowane w ramach porozumien
93 480,03 zl, tj. 99,9% planu,
z org. adm. rz~dowej
realizowane w ramach porozumien
87000,00 zl, tj. 100,0% planu.
z jst
W sprawozdaniu om6wiono wykonanie dochod6w z poszczeg61nych zr6del.
3. Wydatki budzetowe - w ramach zaplanowanych wydatk6w og6lem udzial wydatk6w
biez~cych stanowiI87,5% a wydatk6w maj~tkowych (inwestycyjnych) - 12,5%.
Realizacja wydatk6w og61em za 2018 rok wyniosla 72 338 542,42 zl, to jest 90,8% planu,
w tym wydatk6w biez~cych 90,5% i wydatk6w maj~tkowych 93,4%.
W zakresie wynagrodzen i pochodnych od wynagrodzen, na planowan~ po zmianach
32 792 593,92 zl, wykonano: 32 172079,20 zl, co stanowi 98,1% planu po zmianach.

kwot~

Wydatki inwestycyjne w 2018 roku zostaly zrealizowane w kwocie 9 317 503,40 zl. co
stanowi 93,4% planu rocznego i realizacja ich zostala om6wiona w sprawozdaniu.
Dotacje z budZetu Powiatu dla jednostek sektora finans6w publicznych oraz spoza sektora
finans6w publicznych zostaly zrealizowane w stosunku do planu w granicach 91,8%.
Na koniec roku budzetowego wykonane wydatki

biez~ce

byly nizsze niz wykonane dochody

biez~ce.

W realizacji wydatk6w za badany okres nie wyst~pilo przekroczenie wydatk6w.
W sprawozdaniu om6wiono wykonanie wydatk6w z poszczeg61nych zr6del ze wskazaniem
przyczyny nizszej realizacji.

4. W wyniku zrealizowanych dochod6w i wydatk6w w wielkosciach przedstawionych
w sprawozdaniu Zarz~du Powiatu za 2018 rok, budzet jednostki zamkn~l si~ nadwyzk~
w wysokosci 4442702,14 zl wobec pJanowanego rocznego deficytu w wysokosci 794815,28
zl.
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Ze sprawozdania 0 nadwyzce i deficycie jednostki samorz~du terytorialnego za 2018 rok
wynika, ze planowano splat« zobowi~zan w kwocie 2 705 184,72 zl, ktorll wykonano
w calosci.
Ze sprawozdania 0 stanie zobowi~zan wedlug tytulow dluznych oraz gwarancji i por«czen
wynika, ze na koniec 2018 roku zadluzenie jednostki wynioslo 20 711 882,54 zl, co stanowi
27,0% dochodow wykonanych ogolem.
S. Przedlozone sprawozdanie zawiera wykaz jednostek budzetowych ktore utworzyly
rachunki dochodow wlasnych oraz zestawienie dochodow wlasnych i wydatkow nimi
sfinansowanych .
6. Realizacja przychodow i kosztow w stosunku do planowanych wielkosci w gospodarce
pozabudietowej, przedstawiala si« jak nizej:
- samorzlldowy zaklad budZetowy- 98,6%planowanej kwoty przychodow i 98,6% planowanej
kwoty kosztow
Przebieg realizacji zadan przez w/w form« organizacyjno-prawn~ zostal omowiony
w sprawozdaniu .
7. Zal~czona do sprawozdania z wykonania budzetu informacja 0 stanie mienia komunalnego
wypelnia kryteria okreslone w art. 267 ust.l pkt 3 ustawy 0 finansach publicznych.
8. Przyj«ty tryb publikacji sprawozdania rocznego zgodny z
prawa.

obowi~zuj~cymi

przepisami

Rada Powiatu Tucholskiego na podstawie Uchwaly Nr XXV1244/2013 z dnia 1 lutego
2013 r. powierzyla wykonanie programu naprawczego dla Powiatu Tucholskiego na lata
2013-2024 Zarzlldowi Powiatu. Przedlozone Sprawozdanie z wykonania budzetu 2018 roku
zawiera informacj« w zakresie realizacji tego programu, ktora zdaniem Zarz~du nie jest
zagroiona.

W swietle powyiszego Sklad Orzekajqcypostanowil jak w sentencji.

Pouczenie:
Od niniejszej uchwaly slui:y prawo wniesienia odwolania do pelnego Skladu Kolegium
Regionalnej lzby Obrachunkowej w 8ydgoszczy w terminie 14 dni od daty don;czenia.

Przewodnicz~cy

Skladu Orzekajllcego

Aleksandra Kwiatkowska
Czlonek Kolegium
Regionalnej lzby Obrachunkowej
w Bydgoszczy

