
                                    Uchwała Nr 3.d.176.2022
                         Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Warszawie
                                                       z dnia 14 września 2022 r.

w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Ostrołęce informacji o przebiegu 
wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 r.

Na podstawie art. 13 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach 
obrachunkowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1668)

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

przedłożoną informację 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 sierpnia 2022 r. doręczono Izbie informację o  przebiegu wykonania budżetu Powiatu 
Ostrołęckiego za pierwsze półrocze 2022 r. 
Informacja zawiera podstawowe dane wymagane uchwałą Nr XLII/223/2014 Rady Powiatu w 
Ostrołęce z dnia 10 marca 2014r. w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu 
wykonania budżetu Powiatu Ostrołęckiego za I półrocze roku budżetowego.
Skład Orzekający zwraca uwagę, że Załącznik Nr 1 d "Zestawienie dochodów podlegających 
przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za I 
półrocze 2022 r." do Uchwały Zarządu Nr 879/2022 powinien być przedstawiony w formie 
tabelarycznej, zgodnie z zapisem § 1 ust . 3 pkt 1 lit e) Uchwały Rady Powiatu Nr XLII/223/2014 z dnia 
10 marca 2014r. 

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1634 z późn. zm.) wraz z informacją o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 
r. przedłożono również informację za ten okres dotyczącą kształtowania się wieloletniej prognozy 
finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
Skład Orzekający zauważa, że w Załączniku Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 878/2022 "Kształtowanie 
się wskaźników Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na dzień 30 czerwca 2022 
r." ujęto nieprawidłowe kwoty wykonania w wierszach dot. dochodów bieżących w tym: dotacje i środki 
na cele bieżące 1.1.4 - wykazano 8 886 650,42 zł zamiast 9 088 053,44 zł oraz pozostałe dochody 
bieżące 1.1.5 - wykazano 3 560 462,51 zł zamiast 3 359 059,49 zł. 
 
Z przedłożonej przez Zarząd informacji oraz sprawozdań budżetowych wynika, że w okresie 
pierwszego półrocza zrealizowano:
1) dochody ogółem w wysokości 45 774 832,16 zł, co stanowi 38,86 % planu, w tym:
- dochody bieżące w kwocie 43 201 909,93 zł,  tj. 55,90 % planu,



- dochody majątkowe w kwocie 2 572 922,23 zł, tj. 6,35  % planu.
2) wydatki ogółem w wysokości 46 166 439,30 zł, co stanowi 30,15  % planu, w tym:
- wydatki bieżące w kwocie 34 638 012,60 zł,  tj.  48,05 % planu,
- wydatki majątkowe w kwocie 11 528 426,70 zł, tj. 14,22 % planu.
W informacji przedstawiono realizację zadań inwestycyjnych rocznych oraz w informacji dotyczącej 
kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej omówiono przebieg realizacji wieloletnich 
przedsięwzięć. 
Wynik budżetu za pierwsze półrocze stanowi deficyt budżetu w wysokości 391 607,14 zł, przy 
planowanym deficycie budżetu w kwocie 35 355 073,56  zł.
Stan należności wymagalnych (wg sprawozdania Rb-N) wynosi 909 530,12 zł.
Na dzień 30 czerwca 2022 r. Powiat nie posiadał zobowiązań wymagalnych.
W pierwszym półroczu 2022 roku spłacono 505 487,70 zł należnych odsetek od zobowiązań 
długoterminowych. Relacja spłaty zobowiązań wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych 
jest spełniona.
Łączna kwota długu Powiatu na koniec II kwartału 2022 r. wyniosła 35 410 000,00 zł, co stanowi 30,06 
% planowanych na ten rok dochodów.
Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Powiat otrzymał dotacje w kwocie 3 698 180,94 
zł, które wydatkował w wysokości 3 548 036,13 zł.
Przedstawione w informacji dane są zgodne z wykazanymi w sprawozdaniach o dochodach 
budżetowych Rb-27S i wydatkach budżetowych Rb-28S, a ponadto informacja zawiera dane zgodne z 
zamieszczonymi w sprawozdaniu budżetowym Rb-50.

Mając powyższe na uwadze, uchwalono jak na wstępie.
          

                                                                                                 
Przewodniczący
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