Uchwała Nr .:x.~.~r~!.~~~!.?~?9
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia ..3.0.. .l<:.w.iatnia ..2009r.

Na podstawie art. 12 pkt 6 i art. 30 ust. la ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art.
199 ust 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z
2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu
Powiatu z wykonania budżetu na 2008 rok oraz zapoznaniu się z opinią
Regionalnej Izby Obrachunkowej,

..... Ud.zi.e la. . . . .. absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu
Powiatu na rok 2008.

Integralną część uchwały stanowią:
1 ) Sprawozdanie z wykonania budżetu na 2008 rok
2 ) Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu
3) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej
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UCHWALA Nr 112009
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 1
..kwietnia 2009r.
w sprawie wykonania budżetu powiatu i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu
Nowodworskiego

na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. Z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z póź. zm) Komisja RewizY.ina uchwala co następuje:
§1
1. Komisja RewizY.ina pozytywnie/Regat) WIlK: - opiniuje wykonanie budżetu Powiatu
Nowodworskiego za 2008 rok.
2. Komisja Rewizyjna wnosi do Rady Powiatu o udzielenielaietłtb~ieleflie absolutorium
Zarządowi Powiatu Nowodworskiego za 2008 rok.
§2
Uzasadnienie wniosku o którym mowa w § 1, ust. 2 uchwały stanowi załącznik do niniejszej
uchwały.
§3
Wniosek w sprawie absolutorium
podlega zaopmlOwaniu
Obrachunkową w Warszawie - Zespół w Ciechanowie.
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§4
Uchwała została podjęta w wyniku następującego głosowania:
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Załącznik
do Uchwały nr 112009
Komisji Rewizyjnej
Rad~ ~~wiatu .No,:odworskiego
z dma ..... kWletma 2009r.

Komisja RewizY.ina Rady Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim pozytywnie
opiniuje przedłożone przez Zarząd Powiatu sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 'fok i
wnioskuje do Rady Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim o udzielenie absolutorium dla
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim.
Analiza informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz przeprowadzone kontrole:
- wykorzystania środków przeznaczonych na oświatę w roku 2008 w LO w Nasielsku
- inwestycji realizowanych przez Wydział Inwestycji i Rozwoju dot. dróg powiatowych w
roku 2008 ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji powiatowych w Gminie Leoncin,
pozwoliły stwierdzić, że budżet w 2008 roku był realizowany prawidłowo.
1. Uchwalony przez Radę Powiatu budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku
przewidywał realizację dochodów w wysokości 40.498.311,87PLN. Dochody Powiatu
zrealizowano w kwocie 41.612.159,84PLN, co stanowi 102,75% planu.
2. Uchwalony przez Radę Powiatu budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku
przewidywał realizację wydatków w wysokości 42.588.599,74PLN. Wydatki ogółem
zrealizowano w kwocie 41.799.541,51PLN, co stanowi 98,15% planu.
3. Wynik budżetu za rok 2008 zamknął się deficytem budżetowym
w kwocie
187.381,67PLN, który został pokryty nadwyżk" z lat ubiegłych oraz zaciągniętym
długoterminowym kredytem.
4. Nie stwierdzono przekroczeń planu wydatków w działach i rozdziałach klasyfikacji
budżetowej.
5. Komisja kontrolując wybrane zagadnienia w Starostwie i podległych jednostkach badała
czy przestrzegane są przepisy ustawy o finansach publicznych, prawa zamówień
publicznych, czy działania są celowe i oszczędne.

Uchwała Nr 84/C/2009
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w WARSZAWIE
z dnia 09 kwietnia 2009r.

w sprawie wydania OpinII o przedłożonym. przez Zarząd Powiatu w Nowym Dworze
Mazowieckim sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2008 rok.
Na podstawie art. 13 pkt 5 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych
izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 z późno zm.) Skład Orzekający
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w osobach:
Przewodniczący:
Członkowie:

mgr Krzysztof POLENS
mgr Renata SOKOLNICKA
mgr Ireneusz KOŁAKOWSKI

Wydaje OpinIę pozytywną
Mazowieckim sprawozdaniu

o przedłożonym przez Zarząd Powiatu
z wykonania budżetu za 2008 rok.

w Nowym

Dworze

Skład Orzekający przyjął kryteria, które stanowią podstawę wydania opmn pozytywnej w
zakresie przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu tj.
zachowanie równowagi budzetowej (dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów), w tym
niezaistnienie:
a) przekroczenia planowanych wydatków,
b) nieuzasadnionych znacznych rozbieZności pomiędzy wykonaniem wydatków a wykonaniem dochodów
(przychodów),
c) nieuzasadnionego niewykonania planu dochodów lub zbyt dużego przekroczenia tego planu,
d) rozbieZności między zaangazowaniem a planem;

brak nieprawidłowości formalnych i prawnych, w tym:
a) przekroczenia 15 % planowanych dochodów budżetu powiatu łączną kwotą przypadających w danym roku
budżetowym:
spłat rat kredytów i pozyczek, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 i 3 wraz z należnymi w danym
roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa wart. 82 ust. I ustawy o finansach
publicznych,

wykupów papierów wartościowych emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na cele
określone wart.
82 ust. l pkt 2 i 3 wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów
wartościowych emitowanych na cele określone wart. 82 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jednostki samorządu terytońalnego
poręczeń oraz gwarancji;

d)

niezgodności planu wskazanego w sprawozdaniach z uchwałami budżetowymi i uchwałami zmieniającymi
budżet,

e)

niezgodności danych dotyczących subwencji na 2008 rok według stanu na dzień 31 grudnia 2008r.
pomiędzy wykazem Ministerstwa Finansów a sprawozdaniem z dochodów budżetowych,

g)

niezgodności realizacji dochodów
rachunków dochodów własnych,

W świetle powyższych
oraz sprawozdań

własnych i wydatków nimi finansowanych

kryteriów analiza sprawozdania z wykonania
statystycznych wykazała, co następuje:

w ramach utworzonych

budżetu za 2008 rok

1. Uchwalony przez Radę budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał
realizację dochodów w wysokości 40.498.311,87 zł. Dochody Powiatu zrealizowano w
kwocie 41.612.159,84 zł, co stanowi 102,75 % planu.
2. Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na koniec okresu sprawozdawczego
700.000 zł, co stanowi 1,68 % wykonanych dochodów ogółem.

wyniósł

3. Uchwalony przez Radę budżet, po U\~zględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał
realizację wydatków w wysokości 42.588.599,74 zł. Wydatki ogółem zrealizowano w
kwocie 41.799.541,51 zł, co stanowi 98,14 % planu, z tego:
1) wydatki bieżące zrealizowane zostały w 98,25 %;
2) wydatki majątkowe zrealizowane zostały w 97,65 %.
4. Wynik budżetu za rok 2008 zamknął się deficytem w kwocie
planowany deficyt w kwocie 2.090.287,87 zł.

187.381,67 zł, na

5. Uchwała budżetowa określa plan dochodów własnych w utworzonych przy:
Szkole Podstawowej Specjalnej,
LO w Nowym Dworze Mazowieckim,
ZSZ Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim,
Ośrodku szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr przy ZSZ Nr 1,
- ZSRCKU Pomiechówek,
- ZSZ w NasieIsku,

- Domu Pomocy Społecznej w Nasieisku,
- Starostwie Powiatowym,
- Powiatowym Urzędzie Pracy.
rachunkach dochodów własnych. Na planowane dochody ogółem w wysokości
409.274 zł wykonano 415.703,03 zł, a na planowane wydatki ogółem w wysokości
636.410 zł wykonano 450.961,17 zł.

W sprawozdaniu Rb - 28S wykazane zostały zobowiązania niewymagalne w wysokości
1.561.373,61 zł., które łącznie z wykonanymi wydatkami przekraczają plan wydatków.
Zobowiązania w kwocie 1.561.283,81 zł. wynikają z tytułu wynagrodzeń i uposażeń oraz
obligatoryjnych wpłat płatnika (składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenia roczne). W stosunku do
zobowiązań z powyższych tytułów należy stwierdzić, że wynikają one z mocy prawa. Natomiast
zobowiązania w wysokości 89,80 zł. (dz. 750) dotyczą podróży służbowych krajowych. Według
wyjaśnień Zarządu Powiatu załączonych do sprawozdania, zobowiązania na kwotę 89,80 zł.
wynikają z niedopłaty ryczahu za używanie samochodu prywatnego do potrzeb służbowych.

Od uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w
ciągu 14 dni od daty otrzymania niniej szej uchwały.
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UCHWALA
Nr 99/C/2009
Składu
Orzekającego
R e g i o n a I n e j I z b y O b r a c h u n k o w ej
..'
w War s z a w i e
".
z dnia 17 kwietnia 2009r.

w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 07.04.2009r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Zarządowi
Powiatu
Nowodworskiego.

Przewodniczący:
Członkowie:

mgr Krzysztof POLENS
mgr Renata SOKOLNICKA
mgr Jan RUDOWSKI

na podstawie art. 13 pkt 8 i art. 19 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 z późno zm.) oraz na podstawie § 2 Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego
regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i
trybu postępowania. (Dz. U. z 2004 Nr 167, poz. 1747), po dokonaniu analizy przedłożonego przez
Przewodniczącego Rady Powiatu Nowodworskiego wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
Nowodworskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Nowodworskiego na
posiedzeniu w Ciechanowie dnia 17.04.2009r.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie pozytywnie OpInIUJe
wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 07.04.2009r. w sprawie
udzielenia Zarządowi Powiatu Nowodworskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu
za 2008 rok.

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Warszawie w ciągu 14 dni od jej doręczenia.

Wniosek Komisji Rewizyjnej ma swoje umocowanie prawne w przedstawionej
pozytywnej opinii o wykonaniu budżetu za rok 2008.
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie badając przedmiotowy
wniosek nie stwierdził uchybień formalnych jak i merytorycznych
niezgodności z
dokumentacją znajdującą się w posiadaniu Izby, a w szczególności:
1) budżetu na 2008 r. i jego zmian,
2) opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za 2008 rok,
3) sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zawierającego
zestawienie dochodów i wydatków wynikąiące z zamknięć rachunków budżetu powiatu,
4) opinii Składu Orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2008 rok.

W związku z powyższym Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
wydał opinię jak w sentencji.
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Otrzymują:
1) Przewodniczący Rady Powiatu Nowodworskiego.
2) a/a.
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