
Uchwała Nr SO-14/0954/68/2021

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 13 kwietnia 2021 r.

w sprawie opinii  o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Chodzieskiego za 2020 rok 
wraz z informacją o stanie mienia jednostki i objaśnieniami.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, wyznaczony Zarządzeniem 
nr 16/2021 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1 kwietnia 2021 r. w 
składzie:

Przewodnicząca Edyta Zastrow,  
Członkowie: Monika Paczyńska,

Marzena Węckowicz,

działając na podstawie art. 13 pkt 5 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych 
izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) w związku z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z  2021 r. poz. 305) o sprawozdaniu z wykonania budżetu 
Powiatu Chodzieskiego za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki i objaśnieniami 
wyraża opinię pozytywną.

U z a s a d n i e n i e

Przedmiotem badania, stanowiącym podstawę do wydania niniejszej opinii było sprawozdanie 
roczne z realizacji budżetu Powiatu Chodzieskiego w roku 2020 oraz informacja o stanie mienia 
Powiatu (przedłożone tut. Izbie w dniu 24 marca 2021 r.) przez Zarząd Powiatu Chodzieskiego. 

Skład Orzekający przed wydaniem opinii zapoznał się także z uchwałą budżetową wg stanu na 
dzień 31 grudnia 2020 r. (po zm.), uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (po zm.) na 
lata 2020 – 2031 oraz ze sprawozdaniami budżetowymi Jednostki za 2020 rok.   

I Przedłożone sprawozdanie zawiera część opisową, stanowiącą objaśnienia do sprawozdania 
z wykonania budżetu i część tabelaryczną.

1. W części opisowej sprawozdania zaprezentowano wykonane dochody wg źródeł ich 
pozyskania, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.  Przedstawione zostały 
wydatki budżetu, w tym wydatki majątkowe, dotacje udzielone z budżetu,  wydatki na 
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 
o finansach publicznych, wykonane w roku sprawozdawczym przychody i rozchody. Zostały 
wyjaśnione przyczyny odchyleń od przyjętego w budżecie planu dochodów oraz planu 
wydatków. Poinformowano, w jakim zakresie Zarząd Powiatu skorzystał z upoważnień 
ustalonych w uchwale budżetowej.

2. W części tabelarycznej przedstawiono zestawienia: 

1) dochodów i wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej;
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2) przychodów i rozchodów budżetu; 
3) dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych Jednostce ustawami;
4) dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub 

porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego;
5) dotacji udzielonych z budżetu Powiatu;
6) dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska;
7) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

3. Opisane zostały zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem 
środków, o których jest mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane 
w trakcie roku budżetowego, co spełnia wymogi określone przepisami art. 269 pkt 2 wymienionej 
ustawy.

Przedstawiono stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wymagany art. 269 
pkt 3 ustawy o finansach publicznych. 

II Na podstawie przeprowadzonego badania Skład Orzekający ustalił, że budżet Powiatu 
Chodzieskiego  za rok 2020 został wykonany z nadwyżka w kwocie 699.697,94 zł, ponieważ:

a)  dochody zrealizowano w wysokości 59.906.482,82 zł, co stanowi 99,02 % wielkości 
planowanej, w tym: 

- dochody bieżące wykonano w wysokości 58.512.317,27 zł, 

- dochody majątkowe wykonano w wysokości 1.394.165,55 zł;

b) wydatki zrealizowano w wysokości 59.206.784,88 zł, co stanowi 96,02 % wielkości 
planowanej, w tym: 

- wydatki bieżące w wysokości 56.773.788,05 zł, 

- wydatki majątkowe w wysokości 2.432.996,83 zł.

Z powyższego wynika, że wykonane wydatki bieżące są niższe od wykonanych dochodów 
bieżących o 1.738.529,22 zł, co spełnia wymogi art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

1. W roku sprawozdawczym Powiat dysponował nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 115.093,69 zł, 
niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy 
o finansach publicznych w kwocie 631.574,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 
4.183.493,36 zł. Rozchody zrealizowano w kwocie 300.000,00 zł, które dotyczyły spłaty 
zaciągniętych wcześniej  kredytów.

2. Z przedłożonego sprawozdania Rb-Z „Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów 
dłużnych oraz poręczeń i gwarancji” wynika, że zadłużenie Powiatu wg stanu na dzień 31 grudnia 
2020 r. wyniosło 7.350,000,00 zł, co stanowiło 12,27 % wykonanych dochodów. 

Ze sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych wynika, że na koniec roku 
2020 zobowiązania niewymagalne wynosiły 3.431.978,37 zł. 

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

3. Na podstawie przedmiotowego sprawozdania ustalono, iż nie występują przypadki przekroczenia 
planowanych wydatków budżetowych. W niektórych przypadkach suma wykonanych wydatków 
i zobowiązań (z pominięciem paragrafów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń) 
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przekracza kwoty planowane w budżecie. W ocenie Składu Orzekającego zaciągnięte 
zobowiązania mogą znajdować uzasadnienie w upoważnieniach, jakie otrzymał Zarząd od Rady 
Powiatu, określonych w uchwale w sprawie WPF i w uchwale budżetowej na 2020 rok.

4. Ze sprawozdania wynika, że Powiat w 2020 r. pozyskał środki z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych w kwocie 838.832,00 zł, które przeznaczone zostały na realizację zadań 
inwestycyjnych pn.: "Klimatyzacja budynku A Starostwa", "Zakup rębaka", "Rozbudowa MOS w 
Studzieńcu", "Termomodernizacja budynku PPP".

5. W tabeli nr 5 „Realizacja planu wydatków budżetu na zadania zlecone powiatu” w rozdziale 
80153 wykazano plan i wykonanie dla § 4240 w nieprawidłowej wysokości: są to kwoty 
29.502,00 zł, a ze sprawozdania Rb-50 wynikają kwoty 14.751,00 zł. Spowodowało to 
ustaleniem w nieprawidłowej wysokości planu i wykonania wydatków na zadania zlecone w 
pozycji „Razem”.

III 

Wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu przedłożona została informacja o stanie mienia 
Powiatu sporządzona na dzień 31 grudnia 2020 r., która spełnia wymogi określone przepisami 
art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych. Wykaz mienia obrazuje stan majątku, jaki 
Jednostka posiada w podziale na jednostki organizacyjne Powiatu, wartość mienia i zmiany 
w stanie mienia od dnia złożenia poprzedniej informacji oraz dochody uzyskane z tego tytułu w  
2020 roku.

Przewodnicząca

Składu Orzekającego

Edyta Zastrow

Pouczenie:

Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty otrzymania  uchwały.  
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