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Q/ UCHWALA Nr 244tP12010
SKLADU ORZEKAJ.TCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

W WARSZAWIE
z dnia 08 wrze5nia 2010 roku

w sprawie wydania opinii o przedlo2onej przez Zarz1d Powiatu w Plocku
informacji o przebiegu wykonania budietu za I p6lrocze 2010 roku.

Na podstawie art. 13 pkt. 4 oraz art. 19 ust 2 ustawy z dnia
7 patdziernika 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst iedn. D+U.
Nr 55 z 2001r, poz, 577 z pdin .zm) Sklad Orzekaiqcy Regionalnei lzby
Obrachunkowej w Warszawie Zespdl w Plocku:

Przewodnicz4cy - WaldemarRycharski
Czlonkowie - Agnieszka Malkowska

- Romana Ignasiak
uchwala co nastgpuje:

wwyniku analizysprawozdari, 
U t

- z wykonania planu dochod6w budZetowych,
- z wykonania planu wydatk6w budzetowych,
- o nadwy Zceldeficycie,
- o stanie zobowiqzanwg tSrtul6w dtumych oraz gwarancji i porgczeri,
- o stanie nale?:noSci oraz wybranych akryw6w finansowych,
- z wykonania plan6w finansowych gospodarstw pomocniczych,
- z wykonania plan6w finansolvych dochod6w wlasnych jednostek budZetowych

i wydatk6w nimi sfinansowanych,
- z wykonania planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem

Geodezyjnym i Kartogr aftcmym,
orazprzedlozonej informacji opisowej z wykonania budZetu zalp6lrocze 2010 roku
wydaj e opiniq pozytywn4

$2

Uzasadnienie stanowi integraln4 czEk|uchwaly.

Od uchwaty sfuzy odwolanie do r"i.!ir- Regionalnej lzby Obrachunkowej
w Warszawie za poSrednictwem Zespolu zamiejscowego w Plocku, ul. Jachowicza 30
w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej uchwaly.

Otrzvmuia:
1. Przewodniczqcy Rady
2. P rzew odniczqcv Zar zadu
3. Prezes RIO w Warszawie
4. ala



UZASADNIENIE

Sklad Orzekaj4cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zesp6l
w Plocku po przeanalizowaniu sprawozdari statystycznych oraz informacji z wykonania
budZetu za I pcrtrocze 2010 roku, zlohonej przez Zarzqd Powiatu w Plocku ustalil, co
nastgpuje:

1. Uchwalony przez Radg Powiatu Plockiego budZet, po uwzglgdnieniu zmian
w ci4gu roku przewidywal plan dochod6w w wysoko$ci 88.795.685,58 zl.
Dochody Powiatu zrealizowano w kwocie 38.417.531132 zl, co stanowi 43,260
planu , ztego:
. dochody bielqce zrealizowane zostaly w 461060/o,
r dochody maj4tkowe zxealizowane zostaly w 61880/o tj. ponizej uptywu czasu.
W informacji opisowej om6wionorealizacjE w/w dochod6w.

2. Stan naleZnoSci wymagalnych na dziefi 30 czenryca 2Ol0 roku wyni6sl
454.907,52 zlw Wmz brtutu dostaw towar6w i uslug - 46.006148 zl.

3. Stan zobowiqzan wg t14ul6w dtuznych na koniec okresu sprawozdawczego wyni6sl
16.200.000100 zl, co stanowi l8r24o planowanych dochod6w og6lem
i dotyczy zacirynigtych kredyt6w i poZyczek.
tr-qczna krvota dtugu zgodnie zart. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca2005
roku o finansach publicznych na koniec roku budZetowego nie przekracza 60Yo
planowanego wykonania dochod6w
Lqczna kwota dtugu w trakcie roku budzetowego na koniec II kwartalu nie
przelcracza 60%o planowanych w danym roku budzetowym dochod6w, co wynika
ze sprawozdahRb-Z i Rb-NDS i wynosi 78,24yo.

4. Zachowane se ustawowe ograniczenia zaci4gania zobowi qzah, gdy|lqcnrakwota
obci4peri, o kt6rych mowa w art. 169 ust. 1 w/w ustawy o finansach publicznych

..nie przekracza I5Yo planowanych na dany rok budZetowy dochod6w i wynosi
3,15 Vo dochod6w planowanych.

5. Uchwalony przez Radg bvdhet, po uwzglgdnieniu nrianw ci4gu roku przewidywal
realizacjq wydatk6w w wysokoSci 95.595.685158 zl. Wydatki og6lem zrealizowano
w kwocie 34.348.596 r20 zl, co stanowi3lrg3%o planu, ztego:

a) wydatki biehqce nealizowane zostaly w 47r32o/o

b) wydatki majqtkowe ztealizowane zostaly w 0r73o/o, tj. znaczrie poniaej
uptywu czasu.
W informacji opisowej om6wiono realizacjE zadafi inwestycyjnych orcz
podano przyczyny niskiego wykonania planu wydatk6w maj4tkowych.

6. W sprawozdaniach nie stwierdzono przekroczenia wydatk6w budzetowych oraz nie
wyst4rity zobowiqzania wymagalne, kt6re Nqczrtie z poniesionymi wydatkami
pr zekr o c zytyby pl an wydatk6w



7.

-2 -

Plan dochod6w i wydatk6w ustalony uchwalami budZetowymi i uchwalamiZaruqdu
Powiatu Plockiego jest zgodny z planem wykazanym w przedloZonych
sprawozdaniach.

SprawozdawczoSd budZetow a zostala opracowana zgodnie z obowi4puj4cymi
w tym zakresie przepisami i zNohona w terminie.

Maj4c nawzglEdzie powy2sze wydano opinip jak w sentencji uchwaly.

grwalde46rnvcharski


