
Uchwala 24tPl20t0
SKLADU ORZEKAJACEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

w WARSZAWIE
z dnia 29 marca 2010 r.

w sprawie wydania opinii o przedloionych przez Zarzqd Powiatu Plockiego

sprawozdaniach z wykonania budZetrlza 2009 rolc

Na podstawie art. 13 pkt 5 oraz art. 19 ust. 2 i art. 20 ustaoy z dnia

7 paidziernika 1992r. o regionalnych izbach obrachunl<owych @z.U.Nr 55, poz.

577 z p6in. zm.) SHad Orzekajqqt Regionalnej lzby Obrachunlawej w Warszavtie

Zespctlw Plocku:

Przewodnicz4cy - WaldemarRycharski

Czlonkowie: - Agnieszka Malkowska
- Romana Ignasiak

uchwala co nastgpuje:

$1

W wyniku analiry przedlohonych przez Zarzqd Powiatu Plockiego sprawozdari

z wykonania bud:Zetu za 2009 rok wydaje opinig pozytywn4.

$2

Uzasadnienie stanowi integraln q czq36 uchwaty.

s3

Od uchwaty stufi odwolanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Warszawie za poSrednictwem Zespolu zamiejscowego w Plocku, ul. Jachowicza

30 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej uchwaty.

Otrzymuj4:
| . P rzew odnicncv Zar ndu
2.Przewodniczqcy Rady
3. Prezes RIO w Warszawie.
4. a/a



AZASADNIENIE

Sktad Orzekajqcy Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie Zesp6l
w Plocku analizuj4c sprawozdawczoill bud:Zetowqrccrr% sprawozdanie kwartalne
oraz opisowe sprawozdanie Zarzqdu Powiatu Plockiego z wykonania budaetu za
2009 rok, przedhohone w dniu l8 marca 2010 r. ustalil, co nastgpuje:

l. Uchwalony przez RadE Powiatu budzet, po uwzglEdnieniu zmianw ci4gu roku
przewidywal rcalizacjg dochod6w ogolem w wysokoSci 75.454.147,00 zl.
Dochody wykonano w kwocie 75.995.821189 zl, co stanowitilL,l2 yo planu.

2. Stan zalegloSci na 3l .12.2009 r. wg sprawozdania z wykonania planu dochod6w
wyni6sl ogolem 38.140,86 zl tj. 0r05oh wykonanych dochod6w og6lem,
natomiast nadplaty wyniosty 67.93'1,155 zl f. 0,097o wykonanych dochod6w
ogolem.

3. Na podstawie sprawozdania Rb-N o stanie naleznoSci oruz wybranych aktyw6w
finansowych stwierdzono, iz na dziefi 31.12.2009r. wymagalne naleznoSci
budZetowe ogolem wynosity 494.353160 zl, w Wm z q/tufu towar6w i usfug
89.960,86 zl.

4. Na podstawie sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiqzahwedlug gaul6w dtuznych
orcz gwurancji i porgczeri ustalono, 2e na d2iefi31.I2.2009r., iZ Powiat posiada
zobowiryania w wysoko5ci 16.500.000,00 do kt6re dotyczyly kredyt6w
i poiryczek dtugoterminowych i stanowfu 21,71 7o wykonanych dochod6w
ogolem.

5. uchwalony przez Rade budzet, po uwzglgdnieniu zsnian w ci4gu roku
przewidywal realizacjg wydatk6w w wysokoSci 77.675.153,00 zl. Wydatki
nealizowano w kwocie 76.289.338,58 zl, co stanowig&rz2 Y" plaru.
wydatki biezqce na plan 68.392.761100 zl zostaly wykonane w kwocie
67.070.060,54 zl, to jest 98,07 o/o planu i stanowily 87191 %o wydatk6w
wykonanych ogolem.

6. Wydatki maj4tkowe na plan 9.282.392100 zl zostaly wykonane w kwocie
9.219.278104 zl tj. 99132 7o planu i stanowily 12108 o/o nealizowanych
wydatkgw ogolem.

: '  , . . .  . :
7,, w qoku sprawozdawcrym budZet zanfta$ siQ deficytem budzetowym

w wysokoSci 293.516,69 zl.

8. Sprawozdanie zawierawykaz jednostek budZetowych, kt6re utworzyly rachunki
dochod6w wlasnych oraz zestawienie dochod6w wlasnych i wydatk6w nimi
finansowanymi.

9. W sprawozdaniach nie stwierdzono przekro czenia wydatk6w budzetowych.

Maj4c na wzglEdzie pov,ryzsze wydano opinig jak w sentencji uchwaty
FnzElqo^oilIczAcY


