REGIONALNAIZBAOBRACHUNKOWA
W RZESZOWIE

35-064Rzeszów,
ul' Mickiewicza
10
tel.:t.7859 00 50,www.rzeszow,rio.gov.pl

l-iĄ ]l

UCHWAŁANrXVI/

.:,

i'l

/2,01,8

z 3 września
20].Broku

SKŁADUoRZEKAJĄCEGo
REGIONALNEJ
IZBYOBRACHUNKOWEI
.

W RZESZOWIE

wsprawie: opinii o przedłożonej
przez Zarz4d Powiatu w Kolbuszowei informacii
przebiegu
o
wykonaniabudżetuzaI półrocze2018 roku

Działajqcna podstawie art. 13 pkt 4 i art. 19 ust. 2 ustawy z 7 października1992 roku
o regionalnychizbachobrachunkowych0.t.:Dz. U. z 2OL6r, poz. 561J Skład0rzekaj4ry
RegionalnejIzbyObrachunkowej
w Rzeszowiew osobach:
1' MirostawPaczocha

- przewodniczqcy

2' Maria Czarnik-Golesz - członek
3. StanisławBiesiadecki . członek
prz-edłożoną
informacjęo przebieguwykonaniabudżetupowiatu kolbuszowskiegoza
I półrocze2018 roku opiniujepozytywnie'

Uzasadnienie:
ZarzqdPowiatuw Kolbuszowej
zgodniez dyspozycj4przepisuart. 266 ust. 1
, działaj4c
pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 rol<uo finansachpublicznychfi.t.:Dz. lJ. z 2017 r.
poz.2077'zpóźn,zm'),25lipca20]'8rokupodjął
uchwałę
nr 196/L0B6lf01.8
w sprawie
przedstawieniaRadzie Powiatu i RegionalnejIzbie 0brachunkowejinformacjio przebiegu
wykonaniabudżetupowiatu kolbuszowskiegoza pierwszepółrocze2018 roku oraz informacji o kształtowaniusię wieloletniejprognozyfinansowejpowiatu kolbuszowskiegoza
pierwszepółrocze2018 roku,
Przedłożonainformacja - co do jej zakresu - odpowiada wymogom określonym
w uchwaleNr XLY/fB6 /1,0RadyPowiatuw Kolbuszowej229 czerwca2010roku w sprazakresu i formy informacjio przebieguwykonaniabudżetupowiatu kolbuwie określenia
szowskiegoza pierwszepótrocze,informacjio kształtowaniusięwieloletniejprognozyfi.
nansowejza pienuszepółroczeoraz informacjio przebieguwykonaniaplanufinansowego
SP Z0Z w Kolbuszowejza pierwszepółrocze'
Pierwotnie uchwalonyuchwałqRady Powiatu w Kolbuszowejz 27 grudnia f01'7 r.,
po stroniedochodówustalonyzonr XXXV/205/2017, budżetpowiatukolbuszowskiego
stałna kwotę 46.669.678zł,a po stroniewydatkówna kwotę47,255,9BBzł,awięc z d,eficytemw wysokości
5B6.31.0
zł']akoźródłosfinansowania
deficytuWskazanoprzychody
z tytułukredytówi pożyczek.
PrzychodybudżetuustaIonowwysokości2.000.000zł.Roz.
chodyustalonow wysokości
1.473.690zł.
W trakcieI półroczadokonanozmianbudżetupo stroniedochodów,w szczególności
z tytułuzmiankwot dotacjicelowychz budżetupaństwa.odpowiedniodo zmian dochodów
dokonanorównieżzmianwydatków.
W wyniku dokonanychzmianbudżetuplan dochodówosiągnął
wysokość
52.3B6.198,93
zł.W l półroczuzrealizowano dochodyw kwo cie f4,1'51',104,05
zł,co stanowi 46,70/o
do.
chodów planowanych. Realizacja dochodów budżetowych z poszczegó|nych źródeł
przedstawionazostaław opiniowanejinformacjiz uwzględnieniem
planui wykonania.
lstotniejszerozbieżności
w wykonaniuplanudochodówdotycządziału010 [wykonanie:
39,930/o
załozeńplanowychJ,działu600 (wykonanie:12,09%planu),działu700 (wykoplanuJ,działu720 (brak rtfrkonaniaprzy planie w wysokości
nanie stanowi 36,620/o
zł],działu752 (brakwykonaniaJ,działu926 (brakwykonaniaJ.
2J.90,854,56
Zmianybudżetupo stroniewydatkowejspowodowały
Wzrostplanuwydatków do wyso.
kości53.928.943'93zł, z czego w okresie I półrocza wykonano 20'0f5.549,61'zł,
planowanychwydatków.
\,37 ,13o/o
w wykonaniuwydatkóww stosunkudo planudotycząw szczególnoIstotnerozbieżności
ściwydatków w dziale 600 (wykonaniestanowi 1.9,B4o/o
założeńplanowych ustalonych
6 zł),dziaire700 (vuykonanie:
na kwotę I2'0t1''778,7
f2,39o/o),
dzia|e71.0(wykonanie:
przy p|aniew wysokości
33,1B%planuJ,dzia|e7 20 (wykonania:0,020/0
2.723,702,97
zł),
planu),dziale900 (wykodziale752 (brakwykonania),dziale851 (wykonanie: 33,590/o
planu),dziale 921 [wykonanie:27,780/o
planu),dziale 926 (wykonanie:
nanie:12,160/o
planu).
1,230/o
Analizawykonaniawydatków budżetowych
nie wykazałaprzekroczeniazaplanowanych
wydatków.
W wyniku dokonanychz trakcieI półroczazmianw budżecieustalonodeficytbudżetowy
w kwocie 1'.542.745
zł.Zwiększonoprzychodybudżetudo kwoty 2.956,435zł'
f

Porównując kwotę osiągniętychdochodów do poniesionychwydatków w okresie I półrocza stwierdzono wyższewykonanie dochodów o kwotę 4'125.554,44 zł,
Długna koniec I półrocza2018 r. wyniósł 9't80,B27zł,
Nie wystąpiłyzobowiązaniawymagalne'Należności
wymagalnewyniosły149.455,55zł'
Wykazane w przedstawionej informacji o przebiegu wykonania budżefuza I póhocze
dane zachowująwzajemnąspójność,
zgodność
rachunkowąoraz zgodność
z danymi wykazanymi w sprawozdaniach:
o z wykonania planu dochodów budżetowych(Rb-27s),
o z wykonania planu wydatków budżetowych(Rb.z8s),
o o nadwyżce/deficycie(Rb.NDs).
Uwzględniającpowyższeustalenia,przedłożonqprzezZarz4dPowiatu w Kolbuszowejin.
formacjęo przebiegu wykonania budżetuSktad orzekająry Regionalnejlzby obrachunkowej w Rzeszowie zaopiniowałjak w sentencjininiejszejopinii.
Na|eĘ zaznaczyć,żeopinia niniejszadotyczyjedynieformalnoprawnejoceny sporządzo.
nej informacii, nie uwzg|ędnianatomiastocenyjej zgodności
ze stanemfaktycznyrn.
Pouczenie:
od ninieiszejuchwałystużyodwołanie
do Kole$umRegionalnei
Izbyobrachu.nkowej
w Rzeszowiew terminie14 dni od dniaieJdoręczenia.

otrzymuią:
1) Zarząd Pbwiatu
7) a/a
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