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UCHWAŁA NrRIO.IV-0120-257/17
SKŁADU ORZEKA|CEGO
REGI0NALNE| IZBY OBRACHUNKOWE|
w OLSZTYNIE

z dnia 17 sierpnia 2017 roku

w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Ostródzie informacji o przebiegu

wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za pierwsze półrocze 2016 roku.

Skład Orzekający Regionalnej lzby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach:

Przewodniczący:
Członkowie:

Mirosław czerny
loanna Godzwon
Małgorzata Mazur- Wysocka

działając na podstawie art.13 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunko\^/ych (tekst jednoliy Dz.U. z 2016 r. poz.561), w związku z art. 266 ust. 1 usta\^oi z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednoliy Dz. U. z 2016 r. poz.1870 ze zm.)

pozytywnie opiniuje przedłożoną przez Zarząd Powiatu w Ostródzie infiormację o przebiegu
wykonania budżetu Powiatu Ostródzklego za pierwsze półrocze 2017 roku.

U ZASAD N I E N I E

W dniu 30 sierpnia 2017 r. do Regionalnej lzby Obrachunkowej w Olsztynie wpłynęła informacja

o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego, informacja o kształtowaniu się Wieloletniej

Prognozy Finansowej, oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za
1 półrocze 2017 roku.

Informacja powyższa przedstawiona została przez Zarząd Powiatu w Ostródzie Uchwałą Nr
109/328/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 1 półrocze 2017 roku.

W informacji przedstawiono realizację dochodów i wydatków budżetowych w szczegółowości

uchwały budżetowej.

Plan dochodów i wydatków budżetowych wykazany w sprawozdaniach uwzględnia zmiany
wynikające z Uchwał Rady i Zarządu Powiatu Ostródzkiego podjętych w trakcie roku budżetowego.
W dochodach i wydatkach wielkości wykonane porównano z planowanymi zamierzeniami,
wyliczając ich wskaźnik procentowy.
Zrealizowane dochody budżetowe wynoszą 68.138.106,77 zł, tj. 53,24 °/o ustalonego planu
dochodów po zmianach. Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 56.830.940,63 zł, co stanowi

44,19 0/o planu wydatków po zmianach, z tego wydatki bieżące wyniosły 55.213.076,55 zł tj. 50,11 °/o

planu, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 1.617.864,08 zł, tj. 8,79 °/o planu po zmianach.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. łączna kwota zobowiązań Powiatu Ostródzkiego wynosi
41.112.665,53 zł.

Z przedłożonych dokumentów wynika, że w Powiecie Ostródzkim w latach 2017 -2031, czyli w

latach spłaty zadłużenia, spełniony jest limit ustalany indywidualnie dla każdej jednostki samorządu
terytorialnego w oparciu o algorytm i na podstawie danych określonych przepisami art. 243 ustawy o
finansach publicznych.

Przesłane materiały zawierają także informacje z wykonania przychodów i kosztów Powiatowej
Biblioteki Publicznej w Ostródzie za pierwsze półrocze 2017 r. Wynika z nich, że na koniec 1 półrocza

2017 r. w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Ostródzie nie wystąpiły należności, stan zobowiązań

wynosi 3.948,10 zł, w tym wymagalne nie wystąpiły.
Skład Orzekający stwierdza, że dane liczbowe, przedstawione w przedłożonej informacji, zgodne
są z danymi zawartymi w sprawozdawczości.

Sporządzona informacja umożliwia ocenę wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za pierwsze
półrocze 2017 roku.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanowił, jak w sentencji.

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do pełnego Składu
Obrachunkowej w Olszynie w ciągu 14 dni od day jej doręczenia.

Kolegium

Przewodniczący Składu Orzekającego

Regionalnej

lzby

