UCHWAŁA NR 1/2010
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU PABIANICKIEGO
z dnia 13 kwietnia 2010 roku
w sprawie zaopiniowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Powiatu Pabianickiego za 2009 rok oraz w sprawie wniosku o absolutorium dla
Zarządu Powiatu Pabianickiego za 2009 rok

Komisja Rewizyjna w składzie:
1.
2.
3.
4.
5.

Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Członek
Członek
Członek

–
–
–
–
–

radny Przemysław Fisiak
radny Grzegorz Janczak
radny Adam Krasiński
radny Paweł Piechota
radna Marta Cicha
uchwala, co następuje:

§ 1. Opiniuje pozytywnie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu
Pabianickiego za 2009 rok.

§ 2. Wnioskuje o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Pabianickiego
za 2009 rok.

Przewodniczący /-/ Przemysław Fisiak
Wiceprzewodniczący /-/ Grzegorz Janczak
Członek /-/ Adam Krasiński
Członek /-/ Paweł Piechota
Członek /-/ Marta Cicha

UZASADNIENIE
Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 2009 roku , pracując w oparciu o:
1) Ustawę z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym,
( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)
2) Statut Powiatu Pabianickiego, stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu
Pabianickiego ( Dz. Urzęd.Województwa Łódzkiego z 2005 r. Nr 326, poz. 2984.
z 7 listopada 2005 r.)
3) Roczny plan kontroli Komisji Rewizyjnej przyjęty przez Radę Powiatu Pabianickiego
Uchwałą Nr XXXIV/244/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku.
4) Ustawę z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych ( Dz.U.z 2005 r. Nr 249,
poz. 2104, Nr169, poz.1420;M.P. z 2005r. Nr 69, poz. 962; Dz.U. z 2006r. Nr 45,poz
319,Nr104, poz.708,Nr170, poz.1217, Nr170, poz.1218, Nr187,poz.1381,Nr 249,
poz.1832;Dz.U.z 2007r.,Nr82,poz.560,Nr 88, poz.587,Nr 115, poz.791, Nr 140,
poz.984; Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.
5) Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2007, Nr 223,poz.1655)
dokonała oceny sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za 2009 rok
złożonego 19 marca 2009 roku przez Zarząd Powiatu Pabianickiego.
Komisja Rewizyjna odniosła się do stopnia realizacji dochodów i wydatków budżetowych,
kierując się kryterium rzetelności, celowości, legalności a także wielkości zadłużenia
Powiatu.
Szczegółowej analizie poddano dane zawarte w następujących dokumentach:
• sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za 2009 rok,
•

Uchwała Rady Powiatu Pabianickiego Nr XXXIV/237/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku
w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok wraz z uchwałami dokonującymi zmiany
budżetu i w budżecie podejmowanymi w 2009 roku,

• w sprawozdaniach statystycznych:
− z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego
Rb-27S,
− z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego
Rb-28S,
− o nadwyżce/deficycie Rb-NDS,
− stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń Rb-Z,
− o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N,
− z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości
prawnej Rb-33,
− z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych Rb-31
− o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Rb-50,
− uzupełniających o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych Rb-UZ,
− uzupełniających o stanie należności Rb-UN,

− Rb 2722 sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego ustawami.
− o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego
Rb-ST,
− bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
Komisja Rewizyjna dokonując analizy wyżej wymienionych dokumentów stwierdziła, że plan
dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Powiatu jest zgodny ze
zmianami wprowadzonymi w ciągu roku uchwałami Rady Powiatu Pabianickiego i Zarządu
Powiatu Pabianickiego. Przedstawione wielkości planów dochodów i wydatków oraz
przychodów i rozchodów zawarte w sprawozdaniu opisowym i sprawozdaniach
statystycznych są zgodne z kwotami uchwalonymi w budżecie.
Dochody wg uchwały budżetowej

65 997 495,00 zł

Dochody plan po zmianach

74 435 800,40 zł

Dochody wykonane

75 737 291,37 zł

% wykonania dochodów do planu po zmianach

101,7%

Struktura dochodów budżetu Powiatu w 2009 roku i ich wykonanie przedstawiało się
następująco:
Źródła powstawania dochodów

Wykonanie dochodów

Wykonanie
dochodów do planu

Struktura
dochodów

Dochody własne

30 242 824,05 zł

107,7%

39,9%

Dotacje celowe

20 993 410,32 zł

96,1%

27,7%

Subwencja ogólna

24 501 057,00 zł

100,0 %

32,4%

Wydatki wg uchwały budżetowej

69 295 927,00 zł

Wydatki plan po zmianach

77 404 646,40 zł

Wydatki wykonane

74 480 424,87 zł

% wykonania wydatków do planu po zmianach

96,2%

Wzrost planu dochodów i wydatków nastąpił między innymi w wyniku pozyskania
dodatkowych środków. Środki pozyskane zostały z następujących źródeł:
1. Budżet państwa
a) dotacje celowe:
- na zadania z zakresu dróg powiatowych:
- na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty
- na zadania z zakresu pomocy społecznej

b) 0,6 % rezerwa subwencji oświatowej
c) dotacja rozwojowa na realizację projektów:
- zadania inwestycyjne dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013
zadania bieżące dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
środki na współfinansowanie wydatków kwalifikowanych projektów - na zadania bieżące
dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego
2. Pomoc finansowa od Gmin na:
− zakup samochodu rozpoznawczo – ratowniczego z napędem terenowym dla Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach,
− inwestycje i prace remontowe prowadzone na drogach powiatowych,
− na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.
3. Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
4. Darowizny
5. Sprzedaż nieruchomości
Szczegółowej analizie poddano wykonanie wydatków majątkowych, które w 2009 roku
zrealizowano w wysokości 3 811 974,35 zł. Należy zaznaczyć, że zaplanowane do realizacji
zadania inwestycyjne zostały wykonane. Różnica między planem a wykonaniem wynika z
mniejszych kosztów zadań oraz z przesunięciem zadań do realizacji w 2010 roku.
Komisja nie stwierdziła wystąpienia na koniec 2009 roku zobowiązań wymagalnych.
Przychody wg uchwały budżetowej

7 499 000,00 zł

Przychody plan po zmianach

7 116 738,00 zł

Przychody wykonane

10 414 017,58 zł

% wykonania przychodów do planu po zmianach

146,3%

Większe wykonanie przychodów dotyczy nie włączonych w 2009 r do budżetu wolnych
środków z wyniku budżetu za 2008 rok.
Rozchody wg uchwały budżetowej

4 200 568,00 zł

Rozchody plan po zmianach

4 147 892,00 zł

Rozchody wykonane

4 147 891,98 zł

% wykonania rozchodów do planu po zmianach

100,0 %

Rozchody wykonane zostały zgodnie z przyjętym planem na 2009 rok przez Radę Powiatu
Pabianickiego.
Ostatecznie budżet Powiatu Pabianickiego za 2009 rok zamknął się wynikiem 7 522 992,10zł.
Poziom zadłużenia Powiatu na koniec 2009 roku wyniósł 14,32% (z tytułu zaciągniętych
w 2009 roku i w latach ubiegłych pożyczek i kredytów do wykonanych dochodów budżetu).

Wskaźnik ten mieści się w dopuszczalnych granicach przyjętych w art. 170 ustawy
o finansach publicznych.
Komisja stwierdziła,iż budżet był zrównoważony i realizowany zgodnie z przyjętym planem.
Nie stwierdzono przekroczenia planu poszczególnych wydatków. Komisja Rewizyjna badała
prawidłowość wykonania przez Zarząd Powiatu swoich uprawnień do dokonywania zmian
w budżecie w ramach kompetencji ustawowych i udzielonych przez Radę Powiatu
Pabianickiego w uchwale budżetowej na 2009 rok.
Nie stwierdzono w tym zakresie przekroczenia uprawnień organu wykonawczego.
Ponadto Komisja Rewizyjna przeanalizowała wykonanie planów finansowych powiatowych
funduszy celowych.
Komisja Rewizyjna dokonała analizy wykonania planu dochodów Skarbu Państwa, w wyniku
której ustalono, że:
dochody Skarbu Państwa plan po zmianach

1 819 000,00 zł

dochody Skarbu Państwa wykonanie

2 651 599,39 zł

z tego:
dochody Powiatu Pabianickiego

869 032,14 zł

dochody Skarbu Państwa wykonane zostały w 145,8%. Windykacja należności prowadzona
była na bieżąco.
Reasumując, zdaniem komisji, Zarząd Powiatu Pabianickiego wykonał budżet Powiatu
Pabianickiego w 2009 roku w wysokościach przedstawionej w informacji opisowej oraz w
sprawozdaniach. Przedłożone sprawozdania są zgodne ze stanem faktycznym.
Rozpatrując sprawozdania Komisja Rewizyjna prosiła o dodatkowe informacje Zarząd
Powiatu Pabianickiego oraz Skarbnika Powiatu.
Oceniając wykonanie budżetu za 2009 rok Komisja Rewizyjna wzięła również pod
uwagę opinie komisji merytorycznych:
1. Komisji Oświaty i Wychowania,
2. Komisji Budżetu i Finansów,
3. Komisji Infrastruktury Technicznej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
4. Komisji Spraw Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu,
Opinie powyższych komisji były pozytywne.
Komisja Rewizyjna wzięła pod uwagę wyniki całorocznych kontroli przeprowadzonych
zgodnie z planem na 2009 rok oraz zapoznała się z wynikami kontroli wewnętrznej, a także
kontroli zewnętrznych. Komisja zapoznała się z uchwałą nr I/103/09 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 21 września 2009 roku w sprawie opinii
dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za I półrocze
2009 r.
Zdaniem Komisji Rewizyjnej powyższe ustalenia wynikające z badania realizacji budżetu
Powiatu Pabianickiego w 2009 roku dają podstawę do pozytywnego zaopiniowania
wykonania budżetu Powiatu za 2009 r. i wystąpienia do Rady Powiatu Pabianickiego
z wnioskiem o udzielenie Zarządowi Powiatu Pabianickiego absolutorium za 2009 r.

Głosowanie za przyjęciem sprawozdania Zarządu Powiatu Pabianickiego z wykonania
budżetu za 2009 rok.
W głosowaniu udział wzięło 4 członków Komisji:
„za” przyjęciem sprawozdania – 4 głosów;
„przeciw” przyjęciu sprawozdania – 0 głosów;
„wstrzymujących się” – 0 głosów.
(Protokół z głosowania w załączeniu).
Głosowanie w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu
Pabianickiego za rok 2009.
W głosowaniu udział wzięło 4 członków Komisji:
„za” przyjęciem sprawozdania – 4 głosów;
„przeciw” przyjęciu sprawozdania – 0 głosów;
„wstrzymujących się” – 0 głosów.
(Protokół z głosowania w załączeniu).

W związku z tym Uchwała Nr 1/2010 została podjęta. (Protokół z głosowania w załączeniu).

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
/-/ Przemysław Fisiak

Załączniki:
1. Protokół z głosowania sprawozdania Zarządu Powiatu Pabianickiego z wykonania
budżetu za 2009 rok.– załącznik nr 1;
2. Protokół z głosowania w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla Zarządu
Powiatu Pabianickiego za rok 2009.– załącznik nr 2.

Pabianice, 13 kwietnia 2010 r.

Komisja Rewizyjna
Rady Powiatu Pabianickiego

PROTOKÓŁ Z GŁOSOWANIA
wniosku o pozytywne zaopiniowanie sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Powiatu Pabianickiego za 2009 rok.
Głosowanie jawne.
Głosowało 4 radnych.
„za” przyjęciem sprawozdania

– 4 radnych;

„przeciw” przyjęciu sprawozdania

– 0 radnych;

„wstrzymujących się”

– 0 radnych.

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna wyraziła pozytywną opinię o sprawozdaniu
rocznym z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za 2009 rok.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
/-/Przemysław Fisiak

Pabianice, 13 kwietnia 2010 r.

Komisja Rewizyjna
Rady Powiatu Pabianickiego

PROTOKÓŁ Z GŁOSOWANIA
wniosku o udzielenie absolutorium
Zarządowi Powiatu Pabianickiego za 2009 rok
Głosowanie jawne.
Głosowało 4 radnych.
„za” wnioskiem głosowało

– 4 radnych;

„przeciw” wnioskowi głosowało

–

0 radnych;

„wstrzymało się”

–

0 radnych.

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu
Pabianickiego za 2009 rok

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
/-/Przemysław Fisiak

