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n inu to sprawie opinii o przedlo2onej przez Zarz4d Powiatu Nowodworskiego informacji
(id o przebiegu wykonania budZetu za pierwsze p6lrocze 2017 r.
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Na podstawie art. 13 pkt 4 w zwi4zku z art. 19 ust. 2 ustawy z drtraT puldziemika
1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity:.Dz.U.22016 r. poz. 561)

Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdansku w osobach:

l )
2)
3)

Zygmunt Bach
Roman.Fandrejewski
Alicja Srubkowska

- przewodnicz4cy
- czlonek
- czlonek

opiniuje pozytywnie sporz4dzon4 informacjg o przebiegu wykonania budietu

powiatu za pierwsze p6lrocze 2017 r.

UZASADNIENIE

W dniu 3 sierpnia 2017 r. wplyngla do Regionalnej Izby Obrachunkowej
rv Gdarisku uchwala Nr 390/2017 Z,anadu Powiatu w Nowym-Dworze Gdanskim zdnia
25 lipca 2017 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania bud2etu
Powiatu Nowodworskiego za I p6hocze 2017 r. oraz uchwala Nr 391/2017 Zarz4du
Powiatu w Nowym Dworze Gdanskim z dnia25lipca 2017 r. w sprawie przedstawienia
informacji o ksztahowaniu sig Wieloletniej Prognozl' Finansou'ej Powiatu
Nowodworskiego zaIplhocze20l7.r., tj. w'terminie okreSlonlm u'art.266 ust. 1
ustawy z dnra 27 sierpnta 2009 r. o finanqach publicznych (tekst jednolity: Dz. U . z 2016
r. poz. 187 0 z p62n. zm.).

W wyniku analizy tresci informaqji o przebiegu wykonania bud'zetu Sklad
Orzekajqcy stwierdzil, 2e zostala ona opracowana zgodnie z zakresem ustalonym pnez
Radg Powiatu Nowodworskiego w uchwale Nr )OO(VIl326l20l0 z dnia 27 sierpnia
2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania bud'Zetu Po*'iatu za
I p6hocze, ksztahowaniu sig wieloletniej pro gnozy fi nansowej .

W przedloaonej informacji w czgsci obejmuj4cej zestawienia tabelaryczne
przedstawiono plan oraz kwotowe i procentowe wykonanie dochod6w w pelnej
szczeg6lowoSci klasyfikacj i budZetowej .

Uzupelnieniem czgsci tabelarycznej jest czg36 opisowa. Przedstawiono w niej
szczeg6lowe wykonanie dochod6w z poszczeg6lnych 2r6del oraz rodzaje wydatk6w
w poszczeg6lnych dzialach z om6wieniem zrealizowanych zadah oraz stan zobowi4zan
na dzieh 30 czerwca 2017 r.

Informacja o ksztaltowaniu sig uieloletniej prognozy finansowej za pierwsze
p6\rocze 2017 roku przedstawia stopieri rcalizacji planowanych przedsigwzig6
inwestycyjnych wedlug stanu na dziefi 30 czerwca 2017 roku (z podaniem procentowego
wskaZnika ich wykonania).



2

Na podstawie opiniowanego dokumentu oraz material6w sprawozdawczych
bgd4cych w posiadaniu tutejszej Izby Sklad Orzekaj4cy ustalil, ze:

. prognozowane dochody og6lem w wysokoflci 53.042.428 zl zostaly wykonane
w kwocie 22.434.521,89 zl,tj. w 42,3Yo,

. dochody biehTce zrealizowanow 51,7%o,
dochody maj4tkowe zrealizowarto w kwocie 438.071,75 zl, t1. w 4,2o/o (w tym ze
sprzedrty maj4tku w kwocie 434.075,75 21,tj.28,4%o),
zaplanowane wydatki og6lem w kwocie 55.434.271 zl zrealizowano w kwocie
19.417 .679,81 zl,tj. w 35,0oh,

o wydatkibie?Tce zrealizowano w 47,2Yo,
o wydatki mai4tkowe wykonano w lnrocie 49.632,70 zL,tj.w 0,3oA,
o na koniec I pohocza 2017 roku budzet powiatu zan,krr4t sig nadwyzk4 budZetow4

w wysokoSci 3.016.842,08 A,
o zobowiryNia budzetu z gnfui zaci4gugtych kredy6w i pozyczek na koniec

I p6lrocza2017 r. wyniosly 16.456.527,00 zl i w stosunku do planowanych na ten
rok dochod6w stanowi\y 31,03Vo,

o dochody bieh}ce zrealizowano w kwocie 21.996.450,14 zl, natomiast wydatki
bieh4ce wykonano w kwocie 19.368.M7,11 zl, zatem nadwyZka operacyjna,
wedlug stanu na dzieh3} czerwca2ll7 r., wyniosla 2.628.403,03 zN.
W odniesieniu do powy2szego Sklad Orzekaj4cy stwierdza, 2e przedstawione

w sprawozdaniu dochody bieh4ce oraz wydatki biez4ce spelniajE relacjg, o kt6rej mowa
w art. 242ust 2 ustawy o finansach publicznych.

Dla potrzeb opracowania niniejszej opinii Sklad Orzekaj4cy dokonal por6wnania
danych zawartych w om6wionej wyzej informacji, z danymi bgd4cymi w posiadaniu
tutejszej Izby. *'wyniku czego rozbie2noSci nie stwierdzono.

Od niniejszej uchwaly sfuZy odwolanie do Kolegium
/ ,

Regionalnej ltby
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