
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w Katowicach

ul. Grabowa 3
40-172 KATOWICE

e-mail: katowice@rio.gov.pl
NIP 95410 26139

tel. 32 60 44 900
fax: 32 60 44 901

WA-4102/415/2011 Katowice, dnia 8 wrzesnia 2011 r.

Zarzad Powiatu

Rybnickieg!!

W zalaczeniu przesylam Uchwale IV Skladu Orzekajacego

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach:

- Nr 4100/lV/124/2011 w sprawie opinii o przedlozonej przez

Zarzad Powiatu Rybnickiego informacji o przebiegu

wykonania budzetu za I pólrocze 2011 roku.



Uchwala Nr 4100/IV/124/2011

z dnia 8 wrzesnia 2011 roku

IV Skladu Orzekajacego Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Katowicach.

w sprawie: 0Plllll o przedlozonej przez Zarzad Powiatu Rybnickiego informacji
o przebiegu wykonania budzetu za I pólrocze 2011 roku.

Na podstawie art. 13 pkt 4, art. 19 ust. l i 2, art. 20 ust. l ustawy z dnia 7 pazdziernika
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pózno
zm.) IV Sklad Orzekajacy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach u c h wal a co
nastepuje:

§l.

Wydaje sie pozytywna OpInIe o przedlozonej przez Zarzad Powiatu Rybnickiego
informacji o przebiegu wykonania budzetu za I pólrocze 2011 roku.

§ 2.

_________ Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Uzasadnienie:

IV Sklad Orzekajacy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dokonal oceny
informacji Zarzadu Powiatu Rybnickiego o przebiegu wykonania budzetu za I pólrocze
2011roku.

Do wydania opinii wykorzystano takze dane liczbowe zawarte w sprawozdaniach:
z wykonania planu dochodów budzetowych, planu wydatków budzetowych, o nadwyzce
jednostki samorzadu terytorialnego, o stanie zobowiazan, o stanie naleznosci, a takze
w sprawozdaniach: Rb-27ZZ i Rb-50. W ocenie Skladu Orzekajacego spelniaja one wymogi
formalno-prawne okreslone w obowiazujacych przepisach prawa.

Zgodnie z uchwala budzetowa Nr III/17/11 z dnia 27 stycznia 2011 roku dochody
zaplanowano w wysokosci 41.349.059 zl, wydatki w wysokosci 42.704.956 zl, przychody
w kwocie 1.884.128 zl i rozchody w kwocie 528.231 zl.

Budzet po zmianach wykazany w sprawozdaniach budzetowych zamyka SIe po
stronie:

dochodów

wydatków
kwota
kwota

42.243.039 zl,
44.093.669 zl.

Wielkosci te znajduja odzwierciedlenie w informacji opisowej, przedlozonej przez Zarzad
Powiatu Rybnickiego oraz w uchwalach zmieniajacych budzet w ciagu I pólrocza br.



Za I pólrocze wykonanie budzetu przedstawia sie nastepujaco:
dochody 19.549.272 zl, tj. 46,3% planu,
wydatki 15.786.653 zl, tj. 35,8% planu.

W strukturze osiagnietych dochodów dochody wlasne stanowia 49,1%, subwencja ogólna
29,4% i dotacje celowe 21,5%.

W strukturze poniesionych wydatków 86,4% stanowia wydatki biezace a 13,6% wydatki
majatkowe.
Ze sprawozdania o stanie zobowiazan wynika, ze laczna kwota zobowiazan jednostki na dzien
30 czerwca 2011 roku wynosi 2.737.182 zl, co stanowi 6,5% planowanych dochodów
powiatu w 2011 roku.

Plan finansowy zadan z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych
jednostce samorzadu terytorialnego ustawami wykonany zostal nastepujaco:

- dochody
- wydatki

Plan
559.911 zl
559.911 zl

Wykonanie
301.034 zl
285.070 zl

%

53,8
50,9

Wynik budzetu osiagniety w I pólroczu 2011 roku jest dodatni i wynosi 3.762.619 zl.

Przedlozona informacja o ksztahowaniu SIe wieloletniej prognozy finansowej w oceme~
Skladu Orzekajacego nie budzi zastrzezen.

Biorac pod uwage powyzsze ustalenia IV Sklad Orzekajacy orzekl jak na wstepie.

PRZEWODNICZACY

IV SkladC;;;kajaCegOmgr Pawel przazga

Od niniejszej uchwaly Zarzadowi Powiatu Rybnickiego przysluguje odwolanie do
pelnego skladu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni
od daty j ej doreczenia.


