
Uchwała Nr 3.e.206.2022  
                       Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Warszawie
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Ostrołęce sprawozdaniu z wykonania 
budżetu Powiatu za 2021 rok 

Na podstawie art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 2137 z późn. zm.)

Skład Orzekający w składzie:
Przewodniczący - Wojciech Tarnowski
Członkowie         - Maciej Maurycy Dąbrowski
                           - Elżbieta Dorota Głażewska
                    

przedłożone sprawozdanie opiniuje w sposób następujący:

§ 1

Wydaje pozytywną opinię. 

§ 2

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w 
terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uzasadnienie

                  31 marca 2022 r. doręczono Izbie sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu Ostrołęckiego 
za 2021 r. 
Sprawozdanie zawiera zestawienie dochodów i wydatków budżetu sporządzone w szczegółowości 
określonej jak w uchwale budżetowej.
W sprawozdaniu ujęto zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem 
środków unijnych dokonane w trakcie roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji 
programów wieloletnich.
Skład Orzekający w punkcie IV „Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich”, na 
stronie 56 sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok, stwierdził niespójność nazw zadań 
„Rozbudowa dróg powiatowych nr 2517W Jazgarka-Lipniki” i „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2533W 
Chudek-Gleba-Kierzek-Zawady-Etap III” z nazwami zamieszczonymi w wykazie przedsięwzięć do 
Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwalonej na lata 2021-2032.

Budżet Powiatu za 2021 r. zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie 15 398 830,40 zł przy planowanej 
w kwocie 1 580 541,88 zł w wyniku niższej realizacji wydatków majątkowych. Powiat zrealizował 
przychody w kwocie 14 856 243,16 zł oraz rozchody w kwocie 16 241 086,31 zł.

Dochody zrealizowano w kwocie 115 307 454,80 zł (100,85 % planu) i były one wyższe w stosunku do 
roku 2020 o 0,79 %. Dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 33 602 599,52 zł (92,58 % planu) 
i były niższe w stosunku do poprzedniego roku o 18,39 %.
Dochody z opłaty komunikacyjnej w 2021 r. wyniosły 2 004 113,50 zł (§ 0420) i uległy zwiększeniu w 
stosunku do poprzedniego roku o 6,89 %.

Wydatki wykonano w kwocie 99 908 624,40 zł (88,61 % planu), w tym majątkowe w kwocie 
35 075 157,80 zł (76,57% planu). W stosunku do roku 2020  wydatki ogółem były niższe o 19,82 %, a 
majątkowe niższe o 47,03 %.
Wydatki majątkowe stanowiły 35,11 % ogólnych wydatków budżetowych. 
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Wykonane wydatki bieżące nie przekroczyły wykonanych dochodów bieżących.

Wydatki z tytułu dotacji celowej dla Miasta Ostrołęki w ramach porozumienia na prowadzenie zadań w 
zakresie biblioteki powiatowej wykonano w kwocie 80 000,00 zł, tj. w 100,00 %. 
Powiat uregulował zobowiązania z tytułu wykupu papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami 
w łącznej kwocie 4 051 585,16 zł. Zadłużenie Powiatu na koniec 2021 r. wynosiło 35 410 000,00 zł, co 
stanowi 30,71 % wykonanych dochodów za ten rok.
Relacja łącznej kwoty wykupu papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami do planowanych 
dochodów ogółem, wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych została zachowana.
Na koniec 2021 r. Powiat nie posiadał zobowiązań wymagalnych. 

Należności wymagalne, według przedłożonego sprawozdania Rb-N, wynosiły 915 040,62 zł.
Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zamknął się po stronie dochodów i wydatków 
kwotą 7 549 862,75 zł.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków zamieszczonych w sprawozdaniu są zgodne z wykazanymi w 
rocznych sprawozdaniach Rb-27S o dochodach budżetowych i Rb-28S o wydatkach budżetowych, a 
ponadto sprawozdanie zawiera dane zgodne z zamieszczonymi w sprawozdaniach budżetowych Rb-
50, a w zakresie planu także z danymi wynikającymi z uchwał dotyczących budżetu Powiatu na 2021 r. 

Mając powyższe na uwadze, uchwalono jak na wstępie.

                                                          

Przewodniczący                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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