
UchwalaNr3/S/2013 
Skladu Orzekaj^cego Nr 4 

Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Bydgoszczy 

z dnia 27 marca 2013 roku 

w sprawie : wyrazenia opinii o przedtozonym przez Zarzqd Powiatu Torunskiego 
sprawozdaniu z wykonania budzetu Powiatu za 2012 rok wraz 
z in/ormacjq o stanie mienia Powiatu. ' ' 

Dzialaj^c na podstawie art. 13 pkt 5 w zwi^zku z art. 19 ust. 2 ustawy 
z dnia 7 pazdziemika 1992 r. o regionalnych izbach rachunkowych (tekst jednolity 
Dz. U . z 2012 r. poz. 1113), art. 267 ust. 3 w zwi^zku z art. 270 ust. 2 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U . nr 157, poz. 1240 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: 

Przewodniczqcy Skladu: 

Piotr Wasiak 

Czlonkowie Skladu: 

Halina Paszkowska 

Robert Pawlicki 

- Czlonek Kolegium RIO 

- Czlonek Kolegium RIO 

- Czlonek Kolegium RIO 

opiniuje pozytywnie 

Sprawozdanie z wykonania budzetu za 2012 rok. 



2 

Uzasadnienie 

Zarzqd Powiatu Torunskiego wykonuj^c dyspozycj? art. 267 ust. 3 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U . nr 157, poz. 1240 z pozn. 
zm), przedlozyl w terminie Regionalnej Izbie Obrachunkowej, sprawozdanie 
z wykonania budzetu jednostki za 2012 rok. 

Bior^c pod uwag? powyzsze sprawozdanie jak i sprawozdania budzetowe 
obrazuj^ce realizacj? dochodow i wydatkow budzetowych, przychodow i rozchodow 
budzetu powiatu, dotacji i wydatkow z wykonania zadah z zakresu administracji 
rz^dowej oraz zadah realizowanych w ramach porozumieh, Sklad Orzekaj^cy 
stwierdza, co nast^puje: 

1. Rada Powiatu zatwierdzila budzet na 2012 r. po stronie dochodow 
w wysokosci 88.859.333 zl i po stronie wydatkow w wysokosci 91.466.318 zl, czyli 
z planowanym deficytem budzetowym w kwocie 2.606.985 zl. 
W wyniku zmian dokonanych w budzecie w ci^gu roku budzet na dzieh 31 grudnia 
2012 r. wyniosl: 
- po stronie dochodow 80.822.073 zl, 
- po stronie wydatkow 80.822.073 zl. 

Powyzsze wielkosci budzetowe zarowno po stronie planu jak i wykonania ŝ  zgodne z 
danymi wynikaj^cymi ze sprawozdah o symbolu Rb-NDS, Rb-27S i Rb-28S. 

2. W 2012 roku Powiat uzyskal dochody w kwocie 80.510.755 zl, z czego dochody 
maj^tkowe wyniosty 9.801.884 zl, tj. 12,2 % dochodow ogoiem. Plan dochodow 
ogoiem zrealizowano w 99,6 %, w tym dochodow biez^cych 100,5 % oraz dochodow 
maj^tkowych 93,7 %. 

W strukturze dochodow stosunkowo duzy udzial mialy dochody wiasne, ktore t^cznie 
stanowily 35,5 % planowanych dochodow ogoiem po zmianach oraz subwencje 
z budzetu pahstwa, stanowi^ce 33,1 % planowanych dochodow. 
Dotacje celowe w planie dochodow natomiast stanowily 31,4 %. 
Realizacja dochodow za 2012 rok w stosunku do wielkosci planu rocznego wedlug 
zrodel wplywu przedstawia si? nast^puj^co: 
- dochody wiasne 104,7%, 
- subwencja ogolna 100%, 
- dotacje celowe 93,5% 
Dochody wiasne zostaly zrealizowane w kwocie 30.050.593 zl . , w tym do najwyzej 
wykonanych nalez^: 
- oplata komunikacyjna " 2.107.275 zl, tj. 92,3 % planu. 
- udzialy w podatku dochodowym 12.964.195 zl, tj. 105 % planu 
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Ze sprawozdania o stanie naleznosci oraz wybranych aktywow finansowych 
sporz^dzonego na koniec 2012 roku stan naleznosci wymagalnych wyniosl 
519.570,84 zl, co stanowi 0,6 % planowanych dochod6w i 1,7 % dochodow wlasnych. 

Srodki z tytulu subwencji ogolnej wplyn^ly do budzetu Powiatu w wysokosci 
26.746.268 zl., w tym z tytulu subwencji oswiatowej 19.408.626 zl. 
Wskaznik procentowy wykonania subwencji oswiatowej w stosunku do planu wyniosl 
100% 
Natomiast wplywy do budzetu z tytulu dotacji celowych wyniosly 23.713.894 zl. 

Srodki z tytulu dotacji uzyskano na zadania: 
- wiasne 13.865.790 zl, 
- zlecone 5.941.391 zl, 
- realizowane w ramach porozumieh 

z org. adm. rz^dowej 32.699 zl, 
- realizowane w ramach porozumieh , : 

z jst 3.872.038 zl , 
- otrzymane z funduszy celowych 1.976 zl . 

3. Wydatki budzetowe - w ramach zaplanowanych wydatkow ogoiem udzial 
wydatkow biez^cych stanowil 16,5 % a wydatkow maj^tkowych (inwestycyjnych) -
83,5 %. 

Realizacja wydatkow o g o i e m ^ 2012 rok wyniosla 64.167.268 zl, to jest 95,6 % 
planu, w tym wydatkow biez^cych 95 % i wydatkow maj^tkowych 98,3 %. 
W zakresie wynagrodzeh i pochodnych od wynagrodzeh, na planowan^ po zmianach 
kwot? 34.788.917 zl, wykonano 34.768.455 zl, co stanowi 99,9 % planu po zmianach. 

Na koniec roku budzetowego wykonane wydatki biezace byly nizsze niz wykonane 
dochody biezace. 

Wydatki inwestycyjne w 2012 roku zostaly zrealizowane w kwocie 13.091.369 zl. co 
stanowi 98,3 % planu rocznego i realizacja ich zostala omowiona w sprawozdaniu. 

Dotacje z budzetu Powiatu dla jednostek sektora finansow publicznych oraz spoza 
sektora finansow publicznych zostaly zrealizowane w stosunku do planu w granicach 
98,4 %. 

W realizacji wydatkow za badany okres nie wyst^pilo przekroczenie wydatkow. 

4. W wyniku zrealizowanych dochodow i wydatkow w wielkosciach przedstawionych 
w sprawozdaniu Zarz^du Powiatu za 2012 rok, budzet jednostki zamkn^l si? 
nadwyzk^ w wysokosci 3.252.118 zl wobec planowanego budzetu zrownowazonego. 
Ze sprawozdania o nadwyzce i deficycie jednostki samorz^du terytorialnego za 2012 
rok wynika, ze planowano splat? zobowi^zah w kwocie 815.000 zl. i splacono 
w pelnej wysokosci. 
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Powiat posiadal w budzecie srodki na realizacj? w 2012 roku splat rat zobowi^zan 
zaliczanych do rozchodow budzetu. Ze sprawozdania o stanie zobowi^zah wedlug 
tytulow dluznych oraz gwarancji i por?czeh wynika, ze na koniec 2012 roku 
zadhizenie jednostki wynioslo 11.347.770 zl, co stanowi 14,1 % dochodow 
wykonanych ogoiem. 

5. Przedlozone sprawozdanie zawiera wykaz jednostek budzetowych ktore utworzyiy 
rachunki dochodow wlasnych oraz zestawienie dochodow wlasnych i wydatkow nimi 
sfinansowanych. 

6. Zal^czona do sprawozdania z wykonania budzetu informacja o stanie mienia 
komunalnego wypelnia kryteria okreslone w art. 267 ust.l pkt 3 ustawy o finansach 
publicznych. 

7. Przyj?ty tryb publikacji sprawozdania rocznego zgodny z obowi^zuj^cymi 
pr/.episami prawa. . ' , . 

W swietle powyzszego Skiad Orzekajqcy postanowU jak w sentencji. 

Przewodniczqcy Skladu Orzekaj^cego 

Czlonek Kolegium 
®«&Joi>alnej Izby Obrachunkowej 

- . fc>A^ Afe^'Jt— 
mgr Piotr Wasiak 

Pouczenie : 
Od niniejszej uchwaly sluzy prawo wniesienia odwolania do pelnego Skladu 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w terminie 14 dni od daty 
dor?czenia. 


