UCHWALA Nr 085/p126/WIII/14
Skladu Orzekajqcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdafisku
z dnia 7 kwietnia 2014r.
w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budietu Powiatu Sztumskieqo za 2013
rok
Na podstawie art. 13 pkt 5 w zwi4zku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 paidziernika
1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz.rJ. z 2012r. poz- 1113 z
p62n.zm.) po rozpatrzeniu przedloZonego przez Zarz4d Powiatu Sztumskiegcr
sprawozdaniaz wykonania budZetuza 2013 rok,
'
i'r,.i':f',ir
Sklad Orzekaj4cyRegionalnej Izby Obrachunkowejw Gdanskuw'os<ibae
hi
I

l) Alicja Srubkowska
2) RomanFandrejewski

-

3) Marian Kujawski

-

::,' r,,':

przewodnicz4ci
czlonek
,;;,
czlonek

,,

.t.'.,, ..',t.i

, r'rr, ii{.. il .q

opiniuje pozytywnie sprawozdanie z wykonania budietu Powiatu'S,ztUfnSkiego.
Za.....
2013 rok.
W dniu 2l marca 2014 roku przedloZono Regionalnej Izbie Obrachunkowej w
Gdansku uchwalg Nr 24112014Zarz4dl Powiatu Sztumskiegoz dnia 20 narca 2014r. w
sprawie przyjgcia sprawozdaniarocznego z wykonania budZetupowiatu sztumskiego za
2013 rok, tj. w terminie okreSlonymw art.267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o
finansachpublicznych(Dz.U. z 2013r.poz. 885 z p62n.zm.).
W czg6ci opisowej sprawozdania przedstawiono og6lne dane o budZecie
uchwalonym przez Radg Powiatu, jego zmianach wprowadzonych w ciqgu roku oraz
budzet po zmianach. Zarz4d przedstawil wykonanie dochod6w wedlug poszczeg6lnych
2r6deL,a wydatki w poszczeg6lnych dziatrachklasyfrkacji budZetowej z om6wieniem
realizacji poszczeg6lnychzadahze wskazaniemkwotowego i procentowegowykonania w
stosunku
do planu.
W zestawieniach tabelarycznych zawarto.dane o wykonaniu dochod6w r
wydatk6w u pelnejszczeg6lor.r
oSci klasyfikacjibudZerowej.
Do sprawozdania zal4czono r6wniez informacjE o stanie mienia komunalnego
Powiatu Sztumskiegosporz4dzon4na dzieri 31 grudnia 2013r.
Tak opracowane sprawozdanie daje Radzie obraz zrealizowanych dochod6w i
wydatk6w budZetu,jak r6wdez spelniawymagania okreilone w art.269 ustawy z dnia 27
sierynia 2009r. o flnansachpublicznych. Pozwala r6wnie2 ustalii, jakie zadaniazostaly w
ci4gu roku zrealizowaneoraz wjakiej kwocie wydatki na nie poniesiono.
Badaj4c pod wzglgdem formalno prawnym sprawozdania o dochodach i
wydatkach budZetowych,nadwyZce/deficyciej ednostki samorz4duterltorialnego, o stanie
zobowiEzah wedlug t1.tu16wdluZnych oraz gwarancji i porgczeri, o naleZnoSciach,jak
r6wnie2 o dotacjach i wydatkach zwi4zatych z wykonJrvaniem zadah administracji
rz4dowej zleconych jednostkom samorz4duterytorialnego sklad orzekaj4cy stwierdza, Ze
zostaly one sporz4dzone zgodnie z wymogami RozporzqdzeniaMinistra Finans6w w
sprawie zasad i termin6w sporz4dzania sprawozdawczo5ci budZetowej oraz
RozporzqdzeniaMinistra Finans6w w sprawie sprawozdaf jednostek sektora finans6w
publicznych w zakresieoperacji finansowych.
Na podstawiepowyZszychsprawozdaf Sklad Orzekaj4cyustalil, ze:
- dochodywykonanow kwocie 43.236.266,26
zl, co stanowi99,8%planu,w tym:

z

dochody bieZ4cew kwocie 40.478.195,32zl (99,9% planu) oraz dochody majqtkowe w
wysokoSci2.758.070,94zl (99,3o/oplarrt),
- wydatki og6lem wykonano w kwocie 41.272.274,53zl, co stanowi 95,5% planu, w tym:
wydatki bieZ4cew kwocie 37.375.850,87zt (95,6% planu) oraz rvydatki maj4tkowe w
wysoko5ci3.896.363,66zl (95,0%plarr.t),
- nadwyZkabudie1l't2a2013r.wyniosla1.964.057,73
zl,
- dlug publiczny na koniec 2013r., obejmujqcyzobowi4zaniaz tltulu zaci4gnigtych
kred).t6w i po2yczekwyni6sl 4.400.000zl i stanowi 10,18%wykonanych dochod6w
o96lem,
Wydaj4c powyzsz4 opinig Sklad Orzekaj4cy stwierdza, Ze wykonane na koniec
roku 2013 nydatki bieZqcenie przekroczyly wysokoSciwykonanych dochod6w bieZqcych
powigkszonych o nadwyZkg budZetow4z lat ubieglych i wolne Srodki, co zgodnejest z
wymogiem wynikaj 4cym z treSciar1.242 ust.2 ustawy o finansachpublicznych.
Przedstawiono takZe informacjg o stanie mienia komunalnego sporz4dzon4 na
koniec 2013r. Informacja o staniemienia komunalnegopowiatu zawiera dane w)4nagane
postanowieniami aft.267 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o finansachpublicznych.
Por6wnalie danych zawartych w sprawozdaniu opisowyn z danyrni zawart)'rni w
rocznych sprawozdaniachbud2etowychnie wykazalo r62nic.
Od niniejszej uchwaly sluZy odwolanie do Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowejw Gdafsku w terminie 14 dni od dniajej dorEczenia.
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