
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA 
W KIELCACH 

Uchwała Nr 35/2022 

III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach 

z dnia 26 kwietnia 2022 roku 

w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2021 rok. 

III Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w składzie: 

Przewodnicząca: Agnieszka Zarębska 

Członkowie: Wojciech Czerw 

Ewa Midura 

na podstawie art. 13 pkt 5 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych 

izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137 z późn. zm.), po zbadaniu w dniu 

26 kwietnia 2022 roku rocznych sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego 

za 2021 rok 

postanawia 

zaopiniować pozytywnie przedłożone przez Zarząd Powiatu w Kielcach sprawozdania 

z wykonania budżetu za 2021 rok. 

Uzasadnienie 

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2021 rok przedłożone zostało Regionalnej 

Izbie Obrachunkowej w Kielcach w dniu 31 marca 2022 r., a zatem z zachowaniem terminu 

określonego w art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst 

jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.). 

Powyższe sprawozdanie uwzględnia wymogi prawne określone w art. 267 ust. 1 pkt. 1, 

art. 267 ust. 2 i art. 269 ustawy o finansach publicznych. 

W toku opiniowania powyższego sprawozdania Skład Orzekający dokonał również analizy 

sprawozdań budżetowych za 2021 rok sporządzonych na podstawie rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 144), rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie 

sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1564 z późn. zm.) oraz rozporządzenia 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie 



sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 2396 z późn. zm.) i stwierdził, że wielkości wykazane w sprawozdaniu 

z wykonania budżetu są zgodne ze sprawozdaniami budżetowymi oraz uchwałą budżetową 

po zmianach. 

Zaplanowane na poziomie 247.197.298,50 zł dochody budżetu zrealizowano w kwocie 

248.604.797,39 zł, co stanowi 100,57% w stosunku do dochodów planowanych. Dochody 

bieżące, stanowiące zdecydowaną większość dochodów ogółem, zostały wykonane w wysokości 

189.579.022,11 zł, tj. 107,82% planowanych wartości. Dochody majątkowe zaplanowane 

w kwocie 71.362.377,41 zł wykonano w wysokości 59.025.775,28 zł, a więc na poziomie 

82,71% planu. 

Wydatki budżetu zaplanowane w łącznej kwocie 290.323.039,73 zł wykonano 

w wysokości 195.051.830,79 zł, co stanowi 67,18% planu. Zrealizowane wydatki bieżące 

wyniosły 149.271.903,74 zł, tj. 89,01% planowanych wartości. Wydatki majątkowe stanowiące 

23,47% wydatków ogółem zrealizowano w 37,33%. W zakresie wykonanych wydatków nie 

stwierdzono przekroczeń planowanych wielkości, co wskazuje na ich dokonywanie zgodne 

z przepisami art. 254 pkt 3 ustawy o finansach publicznych. 

Na koniec roku budżetowego wydatki bieżące wykonano w kwocie niższej niż pozyskane 

dochody bieżące, a więc spełniona została dyspozycja wynikająca z art. 242 ust. 2 ustawy 

o finansach publicznych z uwzględnieniem art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. 

o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2021 rok (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 2400 z późn. zm.). 

W uchwale budżetowej na 2021 r. zaplanowano deficyt w wysokości 43.125.741,23 zł, 

ostatecznie jednak rok budżetowy zamknął się nadwyżką w kwocie 53.552.966,60 zł. Nie 

planowano i nie zaciągano zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, czy emisji obligacji 

komunalnych, wykonano natomiast przychody z tytułu niewykorzystanych środków 

pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 

25.811.760,62 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w/w ustawy 

w kwocie 48.405.235,00 zł, a także nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 6.022.913,32 zł. 

W 2021 r. Powiat dokonał wcześniejszej spłaty długu w kwocie 3.000.000,00 zł, a łączna spłata 

długu zwrotnego wyniosła 7.374.264,00 zł. Ponadto z budżetu Powiatu udzielono pożyczek 

krótkoterminowych w łącznej kwocie 750.000,0 zł, które następnie umorzono. 

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku Powiat 

posiadał zobowiązania według tytułów dłużnych w wysokości 41.065.238,80 zł (spadek o kwotę 



7.388.208,94 zł w porównaniu z IV kwartałem 2020 roku) i wynikały one z zaciągniętych 

kredytów długoterminowych w kwocie 41.030.971,00 zł oraz zobowiązań wymagalnych 

w kwocie 34.267,80 zł. W sprawozdaniu z wykonania budżetu wyjaśniono, że zobowiązania 

wymagalne w wysokości 34.267,80 zł dotyczą zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

zawartej z podmiotem zewnętrznym na zadanie inwestycyjne. 

Relacja kwoty długu w stosunku do wykonanych dochodów wyniosła 16,52%, spełniona 

zatem została dyspozycja wynikająca z art. 80 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

służących realizacji ustawy budżetowej na 2021 rok. 

Biorąc pod uwagę powyższe postanowiono jak w sentencji. 

Pouczenie 

Na podstawie art. 20 ust. 1 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 

CZŁONEK KOLEGIUM 
Regionalnei Izby Obrachunkowej 
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