Elektronicznie podpisany przez:
Małgorzata Kopowicz
dnia 6 czerwca 2022 r.

Uchwała Nr 086/p126/A/II/22
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 6 czerwca 2022 r.
Na podstawie art. 13 pkt 8 w związku z art. 19 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2137 z późn. zm.) oraz
art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2022 r. poz. 528 z późn. zm.), po rozpatrzeniu przedłożonego do zaopiniowania wniosku
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi
Powiatu za 2021 rok,
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w osobach:
1.
2.
3.

Małgorzata Kopowicz
Angelika Nejmant
Monika Panc

- przewodnicząca
- członek
- członek

opiniuje pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie
udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Sztumskiego z tytułu wykonania budżetu za 2021
rok.

UZASADNIENIE

W dniu 2 czerwca 2022 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku wpłynął wniosek
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Sztumskiego do Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 1 czerwca
2022 r. "w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Sztumskiego
z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2021 rok" wraz z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
Sztumskiego w sprawie wykonania budżetu powiatu za rok 2021.
Na podstawie powyższych dokumentów Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdańsku stwierdził, że w dniu 1 czerwca 2022 r. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Sztumskiego
dokonała oceny wykonania budżetu za 2021 rok na podstawie analizy:
1) sprawozdania finansowego powiatu sztumskiego sporządzonego na dzień 31.12.2021 r.,
2) sprawozdania z wykonania budżetu powiatu sztumskiego za rok 2021,
3) informacji o stanie mienia powiatu sztumskiego sporządzonej na dzień 31.12.2021 roku,
4)uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku nr 042/p126/R/II/22
z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu
sztumskiego za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami,
5) wyników własnych kontroli i analiz oraz opinii komisji stałych Rady Powiatu Sztumskiego.
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W wyniku powyższego Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Sztumskiego w sześcioosobowym
składzie, w głosowaniu jawnym, przy czterech głosach za, jednym przeciw i jednym wstrzymującym
się przyjęła wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Sztumskiego z tytułu wykonania
budżetu powiatu za 2021 rok.
Analizując wykonanie budżetu Komisja Rewizyjna stwierdziła m. in., że:
- dochody zrealizowano w kwocie 65.359.866,19 zł, co stanowi 107,72% planu,
- wydatki budżetu ogółem wykonano w kwocie 68.963.089,26 zł, co stanowi 94,33% planu,
- deficyt budżetu za 2021 r. wyniósł 3.603.223,07 zł,
- dług publiczny na koniec 2021 r., obejmujący zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów
i emisji obligacji, wyniósł 5.660.000,00 zł.
Komisja Rewizyjna omówiła także poszczególne źródła zrealizowanych dochodów budżetu
oraz strukturę wykonanych wydatków budżetu. Ponadto Komisja dokonała analizy przyczyn
niewykonania wydatków budżetu w stosunku do ich planowanych wysokości.
Z załączonego do wniosku sprawozdania Komisji Rewizyjnej wynika również, że w 2021 r.
przeprowadzono kontrole poszczególnych jednostek organizacyjnych powiatu. Powyższe kontrole
przebiegały sprawnie i bez zastrzeżeń, a w kontrolowanych jednostkach nie stwierdzono żadnych
nieprawidłowości.
W oparciu o przeprowadzone analizy oraz wyniki własnych kontroli Komisja Rewizyjna
sformułowała opinię o wykonaniu budżetu za 2021 r., w której zawarła ustalenia w tym zakresie
i postanowiła wystąpić z wnioskiem o udzielenie Zarządowi Powiatu Sztumskiego absolutorium
z tytułu wykonania budżetu.
Mając na uwadze powyższe Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
stwierdził, że Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Sztumskiego wywiązała się z obowiązku
nałożonego na nią postanowieniami art. 16 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 270
ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.
zm). Dokonała ona bowiem analizy wykonania budżetu, w wyniku czego sformułowała opinię na
powyższy temat oraz wniosek w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2021 rok. Swoją
opinię Komisja oparła na faktach ustalonych na podstawie opracowań i dokumentów sporządzonych
przez Zarząd Powiatu, jak również przeprowadzonych przez siebie kontroli i analiz.
Pozytywna ocena działań Zarządu Powiatu Sztumskiego w zakresie realizacji budżetu
uzasadnia treść wniosku w sprawie udzielenia absolutorium.
Mając powyższe na uwadze Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.
Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
Gdańsku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Małgorzata Kopowicz
Przewodnicząca Składu Orzekającego
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