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UCHWALA Nr 174/p126/lll/B/14)
Skladu OrzekajqcegoRegionalnejIzby Obrachunko*'.qit\n,Gdaisku
/ d n i a1 3s i e r p n i 2a 0 1 4 r .
(f )11
w sprawie opinii o przedloionej przez Z^rz4d Powiatu Sztumskiegoinformacji
przebieguwykonaniabudietu za I p6lrocze20l4r,
Na podstawieart. 13 pkt 4 w zwi4zku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 paZdziernika
1992r.o regionalnychizbach obrachunkowych(Dz.U.22012r. poz. l113 z p62n.zm.)

SkladOrzekaj4cy
Regionalnej
Izby Obrachunkowej
w Gdafskuw osobach:
1) Alicja Srubkowska
2) MarianKujawski
3) RomanFandrejewski

przewodnicz4ca
czlonek
czloneK

opiniuje pozytywnie sporz4dzon4 informacjg o przebiegu wykonania budietu
PowiatuSztumskiegoza pierwszep6lrocze2014r,
W dniu 8 sierpnia20l4 roku wplyn9lydo tutejszejlzby:
1. uchwalaNr 27112014
Zarz4duPowiatuSztumski€go
z dnia3l llpca 2074r.w sprawie
przyjgcia informacji o przebieguwykonania planu finansowegoSamodzielnego
PublicznegoZakladuOpieki Zdrowotnejw Likwidacji w Sztumieza I p6lrocze2014
roku.
2. uchwalaNr 27212014
ZarzqduPowiatuSztumskiego
z dnia 3l lipca2014r.w sprawie
przyjQciainfomacji o ksztaltowaniusig wieloletniejprognozyfinansowej,w tym o
przebiegurealizacjiprzedsigwzigi,o kt6rych mowa w an.226 ust. 3 za pierwsze
p6hocze2014rcku.
ZarzqduPowiatuSztumskiego
3. uchwalaNr 27312014
z dnia 31 lipca 2014r.w sprawie
przyjgciainformacjio przebieguwykonaniabud2etupowiatusztumskiego
za pierwsze
p6lrocze2014roku.
W czgdcitabelarycznej
w pelnejszczeg6lowo3ci
dochodyi wydatkiprzedstawiono
klasyfikacjibudzetowejz kwotowFn i procentow),rn
wskazaniem
wykonaniaw stosunku
jesl czqs6opisowa,w kt6rcj og6lnje
do plarru.Uzupelnieniem=cz96ci
tabelarycznej
pzedstawiono wykonanie dochod6w budzetu powiatu z wyszczegdlnieniern
Zr6del
pochodzenia.
Natomiastwydatkiprzedstawiono
szczeg6lowo
w poszczeg6lnych
dzialach
w podziale na poniesionewydatki biez4cei inwestycyjne.Ponadtoprzedstawiono
informacjgo wydatkachna prcgramyi projektyrealizo\raneze Srodk6wstrukturalnych
oraz limity na wydatki inwestycyjne2014 roku planowanedo realizacjipzez Powiat
Sztumski.Om6wionostandlugu z t)'tulu zaci4gnigtych
kred]'t6wna koniec30 czerwca
2014roku omz stannale2nosci
i zobowiqzari
PowiatuSztumskiego.
Informacja o ksztaltowaniusig Wieloletniej Prognozy FinansowejPowiatu
Sztumskiego przedstawia przebieg realizacji przedsigwzigi zaplanowanychdo
wykonania.
Informacja o przebiegu wykonania pla[u finansowego Samodzielnego
PublicznegoZakladuOpieki Zdrowotnejw likwidacji w Sztumiezawierazestawienie
przedstawiajqce
przychody,koszty oraz naleznoscii zobowi4zania,opis
tabelaryczne
wvkonanvchzadanna koniecI o6lrocza2014r.
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W wyniku analizytresci"lnformacji" SkladOrzekaj4cystwierdzil,2ezostalaona
z dnia 30
opracowana
zgodniez uchwal4Nr XX)V\8412012RadyPowiatuSzturnskiego
paZdziemika2012 roku w sprawiezmianyuchwalytu ){LVII/298/2010Rady Powiatu
sztumskiegoz dnia 22 czerwca2010 rcku w sprawietrybu prac nad projektem uchwaly
budzetowej,procedury uchwalaniabudzetu Powiatu Sztunskiego oraz rodzaju i
projektowi budzetuoraz
szczeg6lowoSci
material6winformacyjnychtowarzysz4cych
ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budzetu Powiatu
za I p6lroczerokubudzetowego.
Sztumskiego
SkladOzekajqcypo zapoznaniu
sigz Informacj4stwierdza,2e:
- zaplanowane
dochodyw wysoko3ci45.819.678
zl wykonanow 50,47o,
- dochodybie2qcezrealizowano
w 56,87ow stosunkudo planu,
- dochodymaj4tkowezreallzowar\ow 4,9yow stosuntudo planu,
- zaplanowane
wydatkiw kwocie47.821.827
zl wykonanow 39,99o,
- wydatkibiez4cezrealizowano
w 48,27oplanu,
- wydatkimajqtkowezrealizowano
planu,
w 2,5olo
- budzetpowiatuna koniecI p6lrocza20l4 roku zamkn4lsiQnadwyzk4w kwocle
zl,
3.988.8'/4,1|
- zobowi4zania
budzetuz tytulukredyt6wna dzief,30 czerwca2014r.wynos243.604.224
zl, tj.w stosunkudo planowanych
dochod6wwynosz47,87o/o,
- dochodybie24cewykonanow kwocie22.807.499,35
zl, za{ Wdatki biez4cewykonano
w kwocie19.095.556,59
zl, zatefi r'adryzkaoperacyjna
na dziei 30 czerwca2014r.
wyniosla
3.931.401,71
zl.
Dane zawarte w informacji pozwalaj4dokladnie ustali6 poziom wykonania
Zr6deljak i wydatk6wustalonychw dzialach,rozdzialachi
dochod6wz poszczeg6lnych
paragrafach
informacja
klasyfikacjibudzetowejna dziei 30 czelwca2014.Sporz4dzona
daje obrazwykonaniabud2etuw I p6lroczu2014r.
Sklad Orzekaj4cydokonal r6wniez por6wnaniadanychzawartychw "Informacji"
z danymizawartymiw sprawozdaniach
bud2etowych.
R6znicnie stwierdzono.
Od niniejszej uchwaly sluzy odwolanie do Kolegium Regionalnej lzby
Obrachunlowejw Gdanskuw terminie14dni od dniajej dorEczenia.
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