
UCHWAŁA NrWa.149.2019 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Warszawie 
z dnia 24 kwietnia 2019 roku 

w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Grodziskiego sprawozdaniu 
z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za 2018 rok 

Na podstawie art. 13 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 
7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2016 r. poz. 561 ze zmianami) Skład Orzekający Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Warszawie: 

Przewodnicząca 

Członkowie : 

uchwala, co następuje: 

Lucyna Kusińska 

Agata Pączkowska 
Iwona Molitor 

§ 1 

Pozytywnie opiniuje sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego 
za 2018 rok. 

§2 

Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały . 

§3 

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

Uzasadnienie 

W dniu 29 marca 2019 roku, zgodnie z terminem określonym wart. 267 ust. 3 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych , Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w Warszawie przedłożone zostało przez Zarząd Powiatu Grodziskiego, 
wraz z Uchwałą Nr 76/2019 z dnia 27 marca 2019 roku , sprawozdanie z wykonania 
budżetu Powiatu Grodziskiego za 2018 rok. 

Dołączona została do niego Informacja o stanie mienia komunalnego jednostki. 

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dokonał 
analizy i oceny sprawozdania w zakresie zgodności z obowiązującym prawem, 
stwierdzając, co następuje: 

1. Zaplanowane wpływy do budżetu jednostki zrealizowano na poziomie 
103 597 693,97 zł, tj . w 102,00%, przy czym: 

- dochody bieżące w 102,23%, tj . w wysokości 92 792 986,37 zł , zaś 

- dochody majątkowe , stanowiące 10,43% ogółu wpływów do budżetu , wykonano 
w 100,06% planu czyli w kwocie 10 804707,60 zł . 



Na dzień 31 grudnia 2018 roku Powiat Grodziski wykazał w sprawozdaniu Rb-N 
należności wymagalne w kwocie 793634,59 zł . Stanowiły one 0,77% zrealizowanych 
dochodów. 

2. Wydatki ogółem wykonane zostały w wysokości 106018746,56 zł, tj. w 97,68% 
planu, w tym: 
- wydatki majątkowe, stanowiące 23,52% ogółu poniesionych wydatków, w kwocie 
24939972,92 zł (98,45% planu), 
- wydatki bieżące na poziomie 97,44% wydatków zaplanowanych i wyniosły 
81 078 773,64 zł. 

Spełniony został wymóg określony art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, tj . 
wykonane wydatki bieżące są niższe od zrealizowanych dochodów bieżących . 

3. Budżet roku 2018 Powiatu Grodziskiego zamknął się deficytem w wysokości 
2421052,59 zł. W uchwale budżetowej na 2018 rok Rada Powiatu zaplanowała 
deficyt na poziomie 6 971 944,37 zł . 

4. Wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS sporządzonym za okres od początku roku do 
dnia 31 grudnia roku 2018 przychody wyniosły 8000405,25 zł. Złożyły się na nie 
wolne środki i kredyty. 
Zaplanowane w wysokości 1 028 460,63 zł rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych 
zobowiązań długoterminowych wykonane zostały w 100,00 %. 
5. Według danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-Z na koniec 2018 roku 
zobowiązania dłużne Powiatu Grodziskiego wyniosły 15 630 000,00 zł i stanowiły 
15,09% wykonanych dochodów. Na powyższą kwotę złożyły się zaciągnięte kredyty 
długoterminowe . 

Ponadto w w/w sprawozdaniu wykazano niewymagalne zobowiązania z tytułu 
udzielonych poręczeń w wysokości 800 000,00 zł . 

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych. 
Obciążenie budżetu wydatkami na obsługę długu i rozchodami związanymi z jego 
spłatą kształtuje się w opiniowanym okresie poniżej maksymalnego dopuszczalnego 
wskaźnika ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych. 

W ocenie Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 
przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za 2018 rok 
spełnia wymogi określone obowiązującymi przepisami prawa. 

Skład Orzekający postanowił zatem jak w sentencji uchwały . 

Wskazać przy tym należy , iż wydając niniejszą opinię Skład dokonał oceny 
sprawozdania pod względem kryterium jego zgodności z prawem. Ocena działań 
Zarządu w zakresie stopnia realizacji budżetu z uwzględnieniem gospodarności 
i celowości podejmowanych działań należy do Rady Powiatu Grodziskiego. 
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