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Uchwała Nr 151/p126/B/III/21
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 31 sierpnia 2021 r.
w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Sztumskiego informacji o przebiegu
wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku.
Na podstawie art. 13 pkt 4 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) oraz art. 266
ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r.
poz. 305 z późn. zm.),
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w osobach:
1.

Alicja Śrubkowska

- przewodnicząca

2.

Anna Patyk

- członek

3.

Katarzyna Renke

- członek

opiniuje pozytywnie informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu sztumskiego za
pierwsze półrocze 2021 roku.

UZASADNIENIE
W dniu 26 sierpnia 2021 r., tj. w terminie określonym w art. 266 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych, wpłynęły do tutejszej Izby następujące uchwały Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 26 sierpnia 2021 r. :
1) nr 210/2021 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu sztumskiego
za pierwsze półrocze 2021 roku,
2) nr 211/2021 w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
na lata 2021-2028 za pierwsze półrocze 2021 roku.
W wyniku analizy treści informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze
2021 r. Skład Orzekający stwierdził, że zawiera ona opis wykonania dochodów budżetu według
źródeł ich pochodzenia oraz wydatków budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.
Dodatkowo omówiono wykonanie przychodów oraz rozchodów budżetu na koniec I półrocza br.
W części tabelarycznej dochody i wydatki przedstawiono w pełnej szczegółowości
klasyfikacji budżetowej, ze wskazaniem procentowego wskaźnika ich wykonania. Informacja
zawiera ponadto m. in.: wykaz wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne
zlecone powiatowi, wykaz wydatków na zadania inwestycyjne oraz zestawienie dotacji celowych
udzielonych z budżetu na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora
finansów publicznych za I półrocze 2021 r.
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Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej przedstawia sytuację
finansową powiatu oraz przebieg realizacji przedsięwzięć zaplanowanych do wykonania
w I półroczu 2021 r.
Skład Orzekający po zapoznaniu się z przedłożoną informacją stwierdza, że:
- zaplanowane dochody budżetu ogółem w wysokości 61.927.531,80 zł zrealizowano w kwocie
31.861.783,78 zł, tj. w 51,5%,
- zaplanowane dochody bieżące w wysokości 52.245.525,80 zł zrealizowano w kwocie
29.766.630,48 zł, tj. w 57,0%,
- zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 9.682.006,00 zł zrealizowano w kwocie
2.095.153,30 zł, tj. w 21,6%,
- zaplanowane wydatki budżetu ogółem w wysokości 85.103.545,65 zł zrealizowano w kwocie
24.888.588,96 zł, tj. w 29,2%,
- zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 52.105.902,65 zł zrealizowano w kwocie 24.605.088,10
zł, tj. w 47,2%,
- zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 32.997.643,00 zł zrealizowano w kwocie
283.500,86 zł, tj. w 0,9%,
- budżet powiatu na koniec I półrocza 2021 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 6.973.194,82 zł,
- zobowiązania budżetu według tytułów dłużnych na koniec I półrocza 2021 r. wynoszą 7.449.224,00
zł i w stosunku do planowanych dochodów wynoszą 12,03%,
- nadwyżka operacyjna na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosła 5.161.542,38 zł.
Zdaniem Składu Orzekającego sporządzona przez Zarząd Powiatu Sztumskiego informacja
daje obraz wykonania budżetu powiatu w I półroczu 2021 r., przedstawione zaś dane pozwalają
ustalić poziom wykonania dochodów, jak i wydatków ustalonych w działach klasyfikacji budżetowej
oraz według rodzajów zadań na dzień 30 czerwca 2021 r.
Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanowił pozytywnie zaopiniować
przedłożoną informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu sztumskiego za pierwsze półrocze
2021 r.
Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Alicja Śrubkowska
Przewodnicząca Składu Orzekającego
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