
UchwaJa Nr 1/2012 
Skladu Orzekaj^cego Nr 4 

Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Bydgoszczy 

z dnia 21 listopada 2012 roku 

w sprawie wydania opinii o projekcie budzetu na 2013 rok Powiatu Torunskiego 

Dziaiaj^c na podstawie art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 7 pazdzieraika 1992 r. 
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U . z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z 
pozn. zm.) oraz Zarz^dzenia Nr 6/2011 Prezesa Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie skladow 
orzekaj^cych i zakresu ich dzialania 

Sklad Orzekaj^cy w osobach : 

Przewodnicz^cy: 

Piotr Wasiak - Czlonek Kolegium RIO 

Czlonkowie: 

Halina Paszkowska - Czlonek Kolegium RIO 

Robert Pawlicki - Czlonek Kolegium RIO 

opiniuje pozytywnie 

projekt budzetu Powiatu Tomnskiego na 2013 rok. 
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Uzasadnienie 

Projekt uchwaly budzetowej wraz z objasnieniami zostal opracowany w oparciu 
o ustaw? o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U Nr 157, poz. 1240 
z 2009 r.) (ufp). Projekt wplyn^l do RIO w tenninie, tj. do dnia 15 listopada 2012 r. 

W naglowku projektu uchwaly powolano prawidlow^ podstaw? prawn^. 

Projekt uchwaly budzetowej zostal przedlozony Radzie Powiatu na podstawie 
Uchwaly Nr 165/2012 Zarz^du Powiatu Tomnskiego z dnia 7 listopada 2012 r. i moze 
on w 2013 r. - zgodnie z art. 240 ust. 1 ufp - stanowic podstaw? gospodarki 
budzetowej powiatu do czasu uchwalenia budzetu, nie pozniej jednak niz do 31 
stycznia roku budzetowego. Na podstawie art. 211 ust. 5 ufp projekt uchwaly sklada 
si? z budzetu i zal^cznikow, spelnia normy reguluj^ce zakres meiytoiyczny zadah 
finansowych i szczegolowosc budzetu samorz^du, okieslone w art. 212 ufp. 

I. 
1. Zgodnie z brzmieniem art. 212 ust. 1 pkt 1 ufp uchwala budzetowa okresla 

planowane dochody budzetowe powiatu z wyodr^bnieniem dochodow biez^cych 
i maj^tkowych. 

Dochody zaplanowano w kwocie 80.974.150 zl, w tym: 
• biez^ce 70.700.923 zl, 
• maj^tkowe 10.273.227 zl. 

2. W planie dochodow powiatu, dochody zostaly przyj^te w pelnej szczegolowosci, co 
spelnia wymogi art. 235 ufp. 
Po stionie dochodowej budzetu uwzgl^dnione zostaly zrodla dochodow wlasnych, 
w tym wplywy z podatkow i oplat 
Dotacje celowe pochodz^ z budzetu pahstwa i Scj przeznaczone na zadania zlecone 
i wlasne oraz z jst na zadania realizowane w ramach porozumieh. 
Kwoty planowanej subwencji ogolnej oraz udzialow w podatku dochodowym od 
osob fizycznych zostaly przyj^te w wielkosciach podanych przez Ministerstwo 
Finansow w pismie Nr ST3/4820/9/2012 z dnia 11 pazdziemika 2012 r. 

Dochody maj^tkowe powiatu pochodzfj z dotacji, srodkow przeznaczonych na 
inwestycje. 
Zaplanowano srodki na finansowanie wydatkow na realizacj? zadah 
fmansowanych z udzialem srodkow, o ktoiych mowa w art. 5 pkt 1 ust. 2 ufp tj. 
srodkow pochodz^cych z budzetu Unii Europejskiej. 

Planowane dochody uj?te w cz^sci normatywnej projektu ŝ  zgodne z 
wielkosciami wykazanymi w zal^czniku Nr 1 do projektu uchwaly. 
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n. 
1. Zgodnie z brzmieniem art. 212 ust. 1 pkt 2 uchwala budzetowa okresla t^cznjj 

kwot? planowanych wydatkow budzetu powiatu z wyodr^bnieniem wydatkow 
biez^cych i maj^tkowych. 
Wydatki zaplanowano w kwocie 84.149.170 zl, w tym: 

• biez^ce 67.788.451 zl, 
• maj^tkowe 16.360.719 zl. 

2. W planie wydatkow, wydatki zostaly uj?te w pelnej szczegolowosci, co spelnia 
wymogi art. 236 ufp 

W zaplanowanych wydatkach ogolem, wydatki biez^ce stanowi^ 80,6 % 
wydatkow ogolem, natomiast wydatki maj^tkowe stanowi^ 19,4 % wydatkow 
ogolem. 

W planie wydatkow biez^cych uwzgl^dniono: 
• wydatki jednostek budzetowych na wynagrodzenia i skladki od nich naliczone i 

wydatki zwi^zane z realizacj^ ich statutowych zadah 
Zgodnie z fresci^ art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 
(Dz. U . z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z pozn. zm.) w budzecie zostaly wyodr^bnione 
srodki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. 
Dochody zwi^zane z gromadzeniem srodkow z oplat i kar za korzystanie ze 
srodowiska w pelni pokiywajc^ wydatki zwiijzane z ochron^ srodowiska. 
Dochody z oplat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostaly w calosci 
przeznaczone na pokiycie kosztow funkcjonowania systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi. 

• dotacje celowe z budzetu 
Z ustaleh skladu wynika, ze w projekcie przyj^to zarowno po stionie dochodow jak 
i wydatkow dotacje celowe otrzymane z budzetu pahstwa na realizacj? zadah z 
zakresu administracji rzfjdowej. Wielkosc tych dotacji jest zgodna z planem 
fmansowym stanowi^cym zal^cznik Nr 5. 
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budzetu Powiatu 
sporz^dzono zgodnie z wymogami art. 215 ufp. 
Realizacj? zadah kultuiy zabezpieczono w budzecie poprzez dotacj? celow^ dla 
Gminy Miasta Chelmza na realizacj? zadah Powiatu - Miejska Biblioteka 
Publiczna. 

• swiadczenia na rzecz osob fizycznych, 
• wydatki na programy fmansowane z udzialem srodkow, o ktoiych mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 tj. srodkow pochodz^cych z budzetu Unii Europejskiej. 
• wyplaty z tytulu por^czeh i gwarancji udzielonych przez jst, przypadaj^ce do splaty 

w danym roku budzetowym, 
• obslug? dlugu jst 
• W budzecie planuje si? utworzenie rezerwy ogolnej w kwocie 300.000 zl, 

stanowi^cej 0,36 % planowanych wydatkow, ktora jest zgodna z art. 222 ust. 1 ufp. 
Ponadto jst utworzyla rezerw? celow^ w wysokosci 360.000 zl, wyodr^bniajcjc z 
tego kwot? 160.000 zl z przeznaczeniem na realizacj? zadah wlasnych z zakresu 
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zarz^dzania kryzysowego. Rezema nie przekioczyla granicy okieslonej w art. 222 
ust. 3 ufp i stanowi 0,43 % planowanych wydatkow. 

Sklad Orzekaj^cy stwierdza, ze planowane dochody biez^ce powi?kszone o 
nadwyzk? budzetowq z lat ubieglych i wolne srodki, o ktoiych mowa w art. 217 
ust. 2 pkt 6 ufp ŝ  wyzsze od planowanych wydatkow biez^cych, co spelnia 
wymogi art. 242 ust. 1 ufp 

W planie wydatkow maj^tkowych wyodr?bniono: 
• inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy fmansowane z udzialem 

srodkow, o ktoiych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 tj. srodkow pochodz^cych z budzetu 
Unii Europejskiej. 
W planie wydatkow wykazano srodki na realizacj? zadah inwestycyjnych, ktoiych 
wielkosc jest zgodna z danymi zawaitymi w wykazie inwestycji na 2013 r. (zal. Nr 
3 projektu). Kwota przeznaczona na cele inwestycyjne wynosi 16.360.719 zl, ktora 
stanowi 19,4 % wydatkow ogolem. 
Z powyzszego wynika, ze jst przyj?la do realizacji w roku 2013 inwestycje 
wymienione w zal^czniku wspolfinansowane ze srodkow, o ktorych mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 2 i 3 ufp. Srodki na ten eel uj?to w pelnej wysokosci po shonie 
wydatkow. 

111. 
Zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt 3 ufp powiat ustalil wynik budzetu stanowi^cy deficyt 
w wysokosci 3.175.020 zl. Zrodlem pokiycia deficytu b?dc| wyemitowane 
obligacje komunalne w kwocie 2.000.000 oraz wolne srodki w kwocie 1.175.020zl. 

IV. 
Zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt 4 i 5 powiat wykazala kwoty planowanych 
przychodow i rozchodow. 
Szczegolowe zestawienie planu przychodow i rozchodow w ukladzie paragrafow 
klasyfikacji budzetowej zawarte jest w zal^czniku Nr 4 do projektu. Zostalo ono 
sporz^dzone zgodnie z ait. 39 ust. 3 ufp. 
Wynika z niego, ze w roku budzetowym 2013 przypadac b?dzie do splaty z tytulu 
zaci^gni^tych krajowych pozyczek, kiedytow kwota 2.277.770 zl. Planowane do 
splaty raty kiedytow i pozyczek majĉ  ziodlo pokiycia finansowego. 

V. 
Zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt 6 ustalono limit zobowi{|zah. 
Powiat prawidlowo okieslil limit zobowi^zah na cele okreslone w ait. 89 ust. 1 ufp. 

VI. 
Zgodnie z art 212 ust. 1 pkt 7 powiat wykazala kwot? wydatkow z tytulu por?czeh 
i gwarancji udzielonych przez jst przypadaj^cych do splaty w danym roku 
budzetowym, zgodnie z zawait^ umow^. 
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VII. 
Zawarte w projekcie uchwaly upowaznienia dla Zarz^du Powiatu zgodne z 
obowi^zuj^cymi w tym zakiesie przepisami. 

W zal^czniku do projektu uchwaly podano plan rachunku dochodow i wydatkow 
nimi sfinansowanych jednostek prowadz^cych dzialalnosc okreslon^ w ustawie z 
dnia 7 wrzesnia 1991 r o systemic oswiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z 
pozn. zm.) 

Teimin wejscia w zycie uchwaly budzetowej okreslono w projekcie zgodnie z 
zasadami okreslonymi w ustawie z 2000 r. o oglaszaniu aktow normatywnych i 
niektorych innych aktow prawnych. 

Bior^c powyzsze pod uwag? orzeczono jak w sentencji uchwaly. 

VIII. 

Czlonek Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

—̂̂ w Bydgoszczy 

Pouczenie: 
1. Od niniejszej uchwaly Skladu Orzekaj^cego przysluguje odwolanie do pelnego skladu 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej 
dor^czenia. 


