
Elektronicznie podpisany przez: 

Agnieszka Katarzyna Zarębska 

dnia 27 września 2022 r. 

Uchwała Nr 73/2022 

III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach 

z dnia 27 września 2022 roku 

w sprawie opinii o informacji z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za I półrocze 2022 roku 

III Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach: 

Przewodnicząca: Agnieszka Zarębska 
Członkowie: Monika Dębowska-Sołtyk 

Ewa Midura 

na podstawie art. 13 pkt4 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach 
obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1668), po zbadaniu w dniu 27 września 2022 roku Uchwały Zarządu 
Powiatu w Kielcach nr 296/297/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu 
wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za I półrocze 2022 r. 

postanawia 

zaopiniować pozytywnie informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za I półrocze 
2022 roku 

U z a s a d n i e n i e  

Przedmiotowa informacja została rozpatrzona przez Skład Orzekający przy wykorzystaniu dokumentów 
będących w posiadaniu RIO w Kielcach tj.: 

- sprawozdań sporządzonych na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. 
w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 144) i rozporządzenia Ministra Finansów, 
Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora 
finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2396 ze zm.j, 
- uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu dotyczących budżetu na 2022 rok. 

W oparciu o powyższe dokumenty ustalono, co następuje: 

Przedłożona przez Zarząd Powiatu w Kielcach informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 
roku została sporządzona przez właściwy organ i przedłożona do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach 
z zachowaniem terminu wynikającego z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (t.j. Dz.U z 2022 r. poz. 1634 ze zm.). Analizowane dane zawarte w tej informacji zgodne są 
z danymi wykazanymi w w/w sprawozdaniach a także z w/w uchwałami Rady oraz Zarządu Powiatu. 

Zaplanowane na poziomie 234.498.428,73 zł dochody budżetu zrealizowano w kwocie 101.560.079,31 zł, co 
stanowi 43,31% planu. Plan wydatków po zmianach ustalony w kwocie 314.365.003,46 zł wykonano w 
wysokości 93.236.328,34, co stanowi 29,66% planu. Zatem na 30 czerwca 2022 roku budżet Powiatu przy 
planowanym deficycie w wysokości 79.866.574,73 zł zamknął się nadwyżką w wysokości 8.323.750,97 zł. 

Powiat Kielecki zaplanował przychody w wysokości 87.240.838,73 zł. Według sprawozdania Rb-NDS 
o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego w I półroczu 2022 r. Powiat wykonał przychody 
w wysokości 125.668.611,54 zł. Na kwotę tą składają się przychody z tytułu: wolnych środków, o których 
mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 41.030.971,00 zł, niewykorzystanych 
środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 
49.559.168,49 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 35.078.472,05 zł. Z kolei zaplanowane w wysokości 
7.374.264,00 zł rozchody budżetu na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów wykonano w kwocie 
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2.187.132,00 zł. Z budżetu Powiatu udzielono również pożyczek w łącznej wysokości 1.500.000,00 zł oraz 
utworzono lokaty w kwocie 41.000.000,00 zł. 

Zobowiązania Powiatu Kieleckiego według tytułów dłużnych na 30 czerwca 2022 roku zgodnie ze 
sprawozdaniem Rb-Z wynoszą ogółem 38.843.839,98 zł i składają się na nie zobowiązania z tytułu kredytów 
długoterminowych w kwocie 38.843.839,00 zł oraz zobowiązania wymagalne w kwocie 0,98 zł. 

W uchwale budżetowej Powiatu Kieleckiego według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. planowane 
w wysokości 158.381.409,42 zł wydatki bieżące są niższe niż planowane w wysokości 164.241.142,73 zł 
dochody bieżące, co jest zgodne z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. 

W wyniku analizy porównawczej wykonania wydatków z planem wynikającym z uchwał Rady i Zarządu 
Powiatu nie stwierdzono przekroczeń planowanych wielkości wydatków budżetowych. Wskazuje to na 
dokonywanie wydatków budżetowych zgodnie z przepisami art. 254 pkt 3 ustawy o finansach publicznych. 

Wraz z informacją o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2022 roku przedłożono także 
informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego za I półrocze 2022 r. 
przyjętą Uchwałą Zarządu Powiatu w Kielcach nr 296/298/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r. zawierającą 
również informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3, co wypełnia 
dyspozycję art. 266 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Przedłożona informacja zawiera dane zgodne 
z uchwałą budżetową po zmianach w zakresie planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów budżetu. 
Z Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że spłata zadłużenia planowana w poszczególnych latach 
zachowuje relację wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych. 

Mając powyższe na uwadze należało postanowić jak na wstępie. 

Pouczenie 

Na podstawie art. 20 ust. 1 w/w ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych Zarządowi Powiatu 
w Kielcach przysługuje prawo wniesienia odwołania od niniejszej uchwały do Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

Przewodnicząca Składu Orzekającego 
Agnieszka Zarębska 
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