
WsKŁADU
UCHWAŁA Nr 252/2008/P

oRZEKAJĄCEGo REGIoNALNEJ IZBY OBRACHUNKoWEJ
w WARSZAWIE

z dnia 19 września 2008r.

wyrażająca opinię o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Płocku informacji o
przebiegu wykonania budżetu zaI półrocze 2008 roku.

Napodstawie art' 13 pkL4 oraz art. ]9 ust.2 ustawy z dnia 7 października
1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz.U. Nr 55 z 2001r, poz.
577 z późn'zm,) Sktad orzekający Regionalnej Izby obrachunkowej w Warszawie
Zespół w Płocku..

- Waldemar Rycharski
- Agnieszka Małkowska
. Teresa Gołębiewska

- uchwala co następuje:

$1
W wyniku analizy sprawozdań:
- z wykonania planu dochodow budzetowych,
- z wykonania planu wydatków budzetowych,
- o nadwyżce/deficycie'
- o stanie zobowiązań wg tytułow dłuznych otaz gwarancji i poręczeń,
- o stanie nalezności,
- z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych,
- z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budzetowych i wydatków
nimi sfinansowanych,
- z wykonania planu finansowego Powiatowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki

Wodnej,
- z wykonania planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyj nym i Karto g r aftcznym

oraz przedłożonej informacji opisowej z wykonania budzetu zal pótrocze 2008r.
. wydaje opinię pozyĘwną

s2
Uzasadnienie stanowi integraln ą częśÓ uchwaĘ.

$3

od uchwały słuzy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby obrachunkowej w
Warszawie Za pośrednictwem Zespołu zamiejscowęgo w Płocku' ul. Jachowicza 30 w
terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej uchwały.

Przewodniczący
Członkowie

3. Prezes RIO w Warszawie
4. a/a

EPnz
Stładu

Otrzvmuia:
l. Przewodniczacv Rad
' Przewodniczący Zar ządu
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UZASADNIENIE

Skład orzekający Regionalnej Izby obrachunkowej w Warszawie Zespół w
Płocku po przeanalizowaniu sprawozdań statystycznych oraz informacji z wykonania
budzetu za I potrocze 2008 roku, zł'oŻonej przez Zarząd Powiatu Płockiego ustalił co
następuje:

l. Uchwalony przez Radę Powiatu budzęt, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku
przewidywał plan dochodów w wysokości 64.212.737,00 z|.
Dochody Powiatu ztea|izowano w kwocie 32.201.9|7,58 zł, co stanowi 50,1 o/o

planu.

2. Stan nalezności wymagalnych na dzień 30.06.2008r' wynosi 47.858,97 zł

3. Stan zobowiązai z tytułu zaciryniętych pozyczek i kredytów na koniec okresu
sprawozdawazego wyniósł 14.07|.070,00zł natomiast z tytułu wyemitowanych
obligacji wyniósł 3.000.000zł co stanowi łącznie kwotę 17.07|'.070'00zł tj.26,60ń
planowanych dochodów ogółem.

4. Uchwalony ptzez Radę budzet, po uwzględnieniu zmianw ciągu roku przewidywał
rea|izację wydatków w wysokości 64.339.112,00 zł. Wydatki ogółem zrea|izowano
w kwocie 28.406.65t,77 zł,, co stanowi 44,| oń p|atu, z tego:

a) wydatkibieŻące zrea|izowane zostały w 49,7 oń,

b) wydatki majątkowe zrea|izowane zostĄ w 0'40 oń, tj. znacznię poniżej
upływu czasu.

W informacji opisowej podano, iz ptzyczyną niskiego wykonania planu wydatków
majątkowych jest sezonowość wykonywanych zadan, przeciryające się procedury
przetargowe atakżę przesunięcie inwestycji do rea|izacji w II półroczu.

5. Plan dochodów i wydatków ustalony uchwałami budzetowymi jest zgodny z
p l anem wykazanym w przedłożonych sprawozdani ach.

6' Sprawozdawczośó budzetow a została zt.oŻona w tęrmtnte.

Mając na względzie povtyż'sze wydano opinię jak w sentencji uchwaĘ.
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