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Uchwala Nr .. ;:\Id.??;1;(.?C?} O
Rady Powiatu Nowodworskie~o

z dnia ...?~...t<;~.t~.t.n.t? O 1 O r .

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok i udzielenia
absolutorium dla Zarządu Powiatu.

Na podstawie art. 12 pkt 6 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 z poźn. zm.) w związku z art. 121
ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241)

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2009 r. Rada Powiatu
udziela b l . Z d . P ." ł- a so utonum arz'ł OWI oWlatu z tego tytu u.

Integralną częścią uchwały są :
1 ) Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 r.
2 ) Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium dla Zarządu Powiatu oraz opinia
Regionalnej Izby Obrachunkowej.
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UCHWALA Nr 112010
Komisji Rewizyjnej ~adY Powiatu Nowodworskiego

z dnia 1... kwietnia 2010r.

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 Rewizyjna uchwala, co następuje:

§ l
3. Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu Powiatu Nowodworskiego za

2009 rok.
4. Komisja Rewizyjna wnosi do Rady Powiatu o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu

Nowodworskiego za 2009 rok.

§2
Uzasadnienie wniosku, o którym mowa w § l, ust. 2 uchwały stanowi załącznik do niniejszej
uchwały.

§ 3
Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopInIOwaniu przez Regionalną Izbę
Obrachunkową w Warszawie - Zespół w Ciechanowie.

§4
Uchwała została podjęta w wyniku następującego głosowania:

głosy za ?!... .
głosy przeciwko .

głosy wstrzymujące ~ .

Komisja Rewizyjna w składzie:
l ).Bogdan Ruszkowski - prze odniczący

2).Wojciech Królak - wiceprzewodniczący

Członkowie:

3).Grzegorz Paczewski

4).Bożena Paradzińska

5).Wiesława Roszczyk

6).Ryszard Ocipka
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Załącznik
do Uchwały nr 112010
Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia ~Z.. kwietnia 2010r.

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Nowodworskiego pozytywnie opiniuje przedłożone
przez Zarząd Powiatu sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok i wnioskuje do Rady
Powiatu Nowodworskiego o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Nowodworskiego.

Analiza informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz przeprowadzone kontrole:
- wydatkowania środków przeznaczonych przez Powiat dla Samodzielnego Zespołu
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Mazowieckim w 2009 roku;
- wykorzystania środków przeznaczonych na oświatę w roku 2009 w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku;
- inwestycji realizowanych przez Wydział Inwestycji i Rozwoju w roku 2009;
- wykorzystania środków na szkolenia i podróże służbowe w Starostwie w roku 2009;
pozwoliły stwierdzić, że budżet w 2009 roku był realizowany prawidłowo.
1. Uchwalony przez Radę Powiatu budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku

przewidywał realizację dochodów w wysokości 45.731.855,59PLN. Dochody Powiatu
zrealizowano w kwocie 45.590.402,69PLN, co stanowi 99,69% planu.

2. Uchwalony przez Radę Powiatu budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku
przewidywał realizację wydatków w wysokości 56.434.761,79PLN. Wydatki ogółem
zrealizowano w kwocie 54.576.552,08PLN, co stanowi 96,70% planu.

3. Wynik budżetu za rok 2009 zamknął si~ deficytem budżetowym w kwocie
8.986. 149,39PLN, który został pokryty nadwyżką z lat ubiegłych oraz zaciągniętym
długoterminowym kredytem.

4. Nie stwierdzono przekroczeń planu wydatków w działach i rozdziałach klasyfikacji
budżetowej, za wyjątkiem przekroczenia planu wydatków w Dziale 754 Rozdział 75411 §
6050, które wyjaśnione zostało w III rozdziale załącznika do Uchwały Zarządu Powiatu
Nowodworskiego Nr 299/2010 z dnia 16 marca 2009r., jako spowodowane popełnieniem
omyłki pisarskiej w załączniku nr 2 do Uchwały XXXVII/244/2009 z 10.12.2009r.

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.

Biorąc powyższe pod uwagę Komisja Re~jZyjn~";~~~na wstępie .
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Uchwała Nr 104/C/2010
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

w WARSZAWIE
z dnia 16 kwietnia 2010r.

w sprawie wydania OpinII o przedlotonym przez Zarząd Powiatu w Nowym Dworze
Mazowieckim sprawozdaniu z wykonania budtetu za 2009 rok.

Na podstawie art. 13pkt S oraz art. 19ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych
izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001r. Nr SS,poz. 577 z późnozm.) w związku z art. 121 ust. 9
pkt 3 i art. 123 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o
finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 159 poz. 1241 z późn. zm.) Skład Orzekający
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w osobach:

Przewodniczący: mgr Krzysztof POLENS
Członkowie: mgr Renata SOKOLNICKA

mgr Jan RUDOWSKI

Wydaje OplDlę pozytywną o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Nowym Dworze
Mazowieckim sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2009 rok.

Skład Orzekający przyjął kryteria, które stanowią podstawę wydania opinii pozytywnej w
zakresie przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu tj.

zachowanie równowagi budżetowej (dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów), w tym
niezaistnienie:
a) przekroczenia planowanych wydatków,
b) nieuzasadnionych znacznych rozbieżności pomiędzy wykonaniem wydatków a wykonaniem dochodów

(przychodów),
c) nieuzasadnionego niewykonania planu dochodów lub zbyt dużego przekroczenia tego planu,
d) rozbieżności między zaangażowaniem a planem;

brak nieprawidłowości formalnych i prawnych, w tym:
a) przekroczenia 15 % planowanych dochodów budżetu powiatu łączną kwotą przypadających w danym roku

budżetowym:



5. Uchwała budżetowa określała plan przychodów i wydatków oraz stan środków
obrotowych rachunków dochodów własnych 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 l,
- ZSP Pomiechówek,
- ZSZ w Nasieisku,
- Domu Pomocy Społecznej w Nasieisku,
- Starostwie Powiatowym,
- Powiatowym Urzędzie Pracy,
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
W sprawozdaniach Rb-34 nie stwierdzono przekroczenia wydatków na koniec okresu
sprawozdawczego.

W sprawozdaniu Rb - 28S wykazane zostały zobowiązania niewymagalne w wysokości
1.682.555,96 zł, które łącznie z wykonanymi wydatkami przekraczają plan wydatków.
Zobowiązania te 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.

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

Przewodniczący
Składu Orzekającego

GZLONEK KO~GIU"
Ret1" , Inej Izby ObT. . bunko"lI. . w~rJrz.~eJĄS
1'Ił!1r ;~~sztQf POl~1M

1. Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim
2. a/a



u C H W A L A Nr 10S/C/2010
Składu Orzekającego

Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszaw ie

z dnia 16 kwietnia 2010r.

w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 12.04.2010r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu
Nowodworskiego.

Przewodniczący: mgr Krzysztof POLENS
Członkowie: 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 późnozm.) 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 16.04.20lOr.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie pozytywnie OpInIUJe
wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 12.04.201Or. w sprawie
udzielenia Zarządowi Powiatu Nowodworskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu
za 2009 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 2009.
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 2009 r. ijego zmian,
2) opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za 2009 rok,
3) sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zawierającego

zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu powiatu,
4) opinii Składu Orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2009 rok.

W związku z powyższym Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
wydał opinię jak w sentencji.

Przewodniczący
Składu Orzekającego

Otrzymują:
1) Przewodniczący Rady Powiatu Nowodworskiego.
2) a/a.


