
PROJEKT 

UCHWAŁA NR 	11X/19 

RADY POWIATU GRODZISKIEGO 

z dnia 27 czerwca 2019 r. 

w sprawie udzielenia Zarz ądowi Powiatu Grodziskiego wotum zaufania 

Na podstawie art. 12 pkt 6a oraz art. 30a ust. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 

samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511), Rada Powiatu Grodziskiego 

uchwala, co następuje: 

§1 

Po zakończeniu debaty nad Raportem o stanie Powiatu Grodziskiego za 2018 rok postanawia 

się  udzieli ć  Zarządowi Powiatu Grodziskiego wotum zaufania. 
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Uchwa ła wchodzi w życie z dniem podj ęcia. 

Sprawdzono pod wzgl ędeml 
formalno-prawnym 



Uzasadnienie 

do projektu uchwa ły w sprawie udzielenia Zarządowi 

Powiatu Grodziskiego wotum zaufania 

Zarząd Powiatu Grodziskiego przedstawi ł  do 31 maja Radzie Powiatu Grodziskiego 
Raport o stanie Powiatu Grodziskiego za rok 2018, który obejmowa ł  podsumowanie 
dzia łalności organu wykonawczego powiatu w roku poprzednim, w szczególno ści realizacj ę  
polityk, programów i strategii, uchwa ł  rady powiatu. 

Zgodnie z art. 30a ust. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz ądzie powiatowym, po 
zakończeniu debaty nad raportem o stanie powiatu rada powiatu przeprowadza g łosowanie 
nad udzieleniem zarządowi powiatu wotum zaufania. 

Uchwałę  o udzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania rada powiatu podejmuje 
bezwzględną  większości ą  g łosów ustawowego składu rady. 

Niepodjęcie uchwa ły o udzieleniu zarządowi wotum zaufania jest równoznaczne z podj ęciem 
uchwa ły o nieudzieleniu zarz ądowi powiatu wotum zaufania. Nieudzielenie przez rad ę  wotum 
zaufania zarządowi powiatu jest równoznaczne ze z łożeniem wniosku o odwo łanie zarządu. 



A PRAVw: 

Zaraftsh-
Wk462. 

PROJEKT 

UCHWAŁA NR 	/19 
RADY POWIATU GRODZISKIEGO 

z dnia 27 czerwca 2019 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania bud żetu Powiatu Grodziskiego za 2018 rok 

Na podstawie art. 12 pkt 6 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz ądzie powiatowym 

(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) w zwi ązku z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, 

co następuje: 

1 

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, na które sk łada się : 

1) bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporz ądzony na dzie ń  

31.12.2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka si ę  kwotą  7 625 486,93 zł , 

2) łączny bilans jednostek budżetowych Powiatu Grodziskiego sporz ądzony na dzień  31.12.2018 

roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka si ę  kwotą  152 610 162,66 zł , 

3) łączny rachunek zysków i strat jednostek bud żetowych Powiatu Grodziskiego (wariant 

porównawczy) sporządzony na dzień  31.12.2018 roku, zamykaj ący się  zyskiem 

w wysoko ści 22 270 665,37 zł , 

4) łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek bud żetowych Powiatu Grodziskiego 

sporządzone na dzień  31.12.2018 roku, wykazuj ące fundusz w wysoko ści 

137 812 936,23 z ł, 

5) informacja dodatkowa obejmuj ąca dane z informacji dodatkowych jednostek bud żetowych 

Powiatu Grodziskiego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud żetu Powiatu Grodziskiego za 2018 rok, Rada Powiatu 

Grodziskiego zatwierdza ww. sprawozdania. 
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Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia. 

Sprawdzono pod wzgl ędem 
formalno-prawnym 

data 



Uzasadnienie 

do Uchwa ły Rady Powiatu Grodziskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud żetu Powiatu Grodziskiego za 2018 rok 

Zarząd Powiatu Grodziskiego wnosi o rozpatrzenie i zatwierdzenie przez Rad ę  Powiatu sprawozdania 

finansowego składaj ącego się  z: 

1. bilansu z wykonania budżetu jednostki samorz ądu terytorialnego, 

2. łącznego bilansu jednostek budżetowych Powiatu Grodziskiego, 

3. łącznego rachunku zysków i strat jednostek bud żetowych Powiatu Grodziskiego (wariant 

porównawczy), 

4. łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostek bud żetowych Powiatu Grodziskiego, 

5. informacji dodatkowej obejmuj ącej dane z informacji dodatkowych jednostek bud żetowych 

Powiatu Grodziskiego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud żetu za 2018 rok. 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie pismem SO-Wa.0021.149.2019 z dnia 26.04.2019 r. 

przesłała Uchwałę  Nr Wa.149.2019 w sprawie pozytywnej opinii o przed łożonym przez Zarz ąd 

Powiatu Grodziskiego sprawozdaniu z wykonania bud żetu za 2018 rok. 

Zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje 

i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorz ądu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca roku nast ępującego po roku bud żetowym. 

SKARBNIK 

Ewa Sza c cowska 



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GRODZISKIEGO 

ZA 2018 ROK 

I. DANE OGÓLNE 

Budżet powiatu został  przyjęty Uchwałą  Nr 305/XLI/17 przez Rad ę  Powiatu Grodziskiego na sesji 

w dniu 21 grudnia 2017 roku. Dochody bud żetu zgodnie z Tabel ą  Nr 1 ustalono w łącznej kwocie 

94 919 914 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 85 107 219 zł  i dochody maj ątkowe w kwocie 

9 812 695 zł . Wydatki budżetu zgodnie z Tabel ą  Nr 2 i 2A ustalono w łącznej kwocie 99 780 714 z ł, 

z tego: wydatki bie żące w kwocie 79 767 922 z ł  i wydatki majątkowe w kwocie 20 012 792 zł . 

Po wprowadzeniu wszystkich zmian w ci ągu roku plan dochodów na dzień  31.12.2018 roku 

zaplanowano w wys. 101 568 398,89 zł, w tym: dochody bieżące 90 769 993,39 z ł  i dochody 

majątkowe 10 798 405,50 z ł, natomiast plan wydatków w wys. 108 540 343,26 z ł, w tym: wydatki 

bieżące 83 208 351,76 zł  i wydatki maj ątkowe 25 331 991,50 z ł . 

II. DOCHODY 

Dochody budżetu powiatu na dzień  31.12.2018 r. zrealizowano w kwocie 103 597 723 zł , co stanowiło 

102% planu. Stanowiące 10,43% ogółu uzyskanych w roku 2018 wp ływów dochody majątkowe 

wykonane zostały w 100,06% planu, czyli w kwocie 10 804 707,60 z ł, natomiast dochody bieżące 

w 102,23%, tj. w wysokości 92 793 015,40 zł . 

Główną  przyczyną  wyższego wykonania dochodów były przede wszystkim wyższe niż  planowano 

wpływy z: podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych 

oraz wpływy z pozostałych odsetek (odsetki ściągnięte przez Komornika S ądowego od zaległości 

Sp. z o.o. „Helm"). 



dochody w łasne 
powiatu 

12 428 136,30 z ł  
12,00% 

dotacje unijne 
252 852,60 zł  

0,24% 
pozostałe dotacje i 

pomoc finansowa jst 
21 308 669,13 z ł  

20,57% 

DOCHODY WYKONANE NA DZIEŃ  31.12.2018 R. WG ŹRÓDEŁ  

	

udziały w podatk 	 subwencje 

	

dochodowych 	 25 328 187 zł  
44 279 877,97 zł 	 24,45% 

42,74% 

III. WYDATKI 

Wydatki budżetu powiatu na dzień  31.12.2018 r. ogó łem wykonane zostały w wysoko ści 

106 018 746,56 zł , tj. w 97,68% planu, w tym: 

➢ wydatki majątkowe, stanowiące 23,52% ogółu poniesionych wydatków, w kwocie 

24 939 972,92 zł  (98,45% planu), 

➢ wydatki bieżące na poziomie 97,44% wydatków zaplanowanych i wynios ły 81 078 773,64 zł . 

Analizując wykonanie wydatków w poszczególnych dzia łach nie stwierdzono wykonania wydatków 
ponad wielkości ujęte w planie. 

Wykonane wydatki bieżące są  niższe od zrealizowanych dochodów bieżących, co oznacza iż  spełniony 

został  wymóg okre ślony art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. 



pozostałe 
10 037 368,21 z ł  

9,47% 

różne rozliczenia 
11 803 520,00 z1 

11,13% 

rodzina 
5 566 765,62 

5,25% 
transport  i  łączność  

22 830 158,30  zł  
21,53% 

pomoc społeczna  i 
pozostałe zadania z 

zakresu polityki 
społecznej 

8 682 680,84 z ł  
8,19% 

oświata  i  wychowanie 
oraz edukacyjna 

opieka wychowawcza 
27 153 966,05 z ł  

25,61% 

dministracja 
publiczna 

5 252 444,40 zł  
14,39% 

bezpieczeństwo 
publiczne  i  ochrona 
przeciwpożarowa 
4 691 843,14 zł  

4,43% 

WYDATKI WYKONANE NA DZIEŃ  31.12.2018 R. WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI 
BUDŻETOWEJ 

IV. POZOSTAŁE INFORMACJE 

Budżet roku 2018 zamknął  się  deficytem w wysoko ści 2 421 023,56 zł . W uchwale budżetowej na 2018 

rok Rada Powiatu zaplanowała deficyt na poziomie 6 971 944,37 zł . 

Wykazane w sprawozdaniu RB-NDS sporz ądzonym za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 

roku przychody wyniosły 8 000 405,25 zł . Złożyły się  na nie wolne środki i kredyt. 

Zaplanowane na poziomie 1 028 460,63 zł  rozchody z tytu łu spłaty zaciągniętych zobowiązań  

długoterminowych wykonano w 100%. 

Zadłużenie powiatu na koniec 2018 roku wynios ło 15 630 000 zł , z tytułu zaciągniętych kredytów, 

co stanowiło 15,09% zrealizowanych dochodów. Niewymagalne zobowi ązania z tytułu udzielonych 

poręczeń  wynosiły 800 000 zł . 

Na dzień  31.12.2018 roku jednostka nie posiada ła zobowiązań  wymagalnych. 

V. SPRAWOZDANIE FINANOWE 

Sprawozdanie finansowe Powiatu Grodziskiego sporz ądzone na dzień  31.12.2018 r. przekazano 

do Rady Powiatu Grodziskiego w ustawowym terminie. 



Składa się  ono z: 

1. bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 

2. bilansu jednostki bud żetowej, 

3. rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy), 

4. zestawienia zmian w funduszu jednostki, 

5. informacji dodatkowej. 

➢ Bilans z wykonania budżetu jst zamyka się  kwotą  7 625 486,93 zł  po stronie aktywów i pasywów. 

Najwyższą  pozycj ą  po stronie aktywów są  środki pieniężne w wys. 6 493 270,32 z ł  i należności 

od budżetów w wys. 1 104 623,15 z ł. Po stronie pasywów najwyższą  pozycją  są  zobowiązania 

finansowe w wys. 15 630 000 zł, aktywa netto bud żetu w wys. — 10 333 226,15 zł  oraz rozliczenia 

międzyokresowe w wysoko ści 2 203 781,00 zł . 

➢ Bilans jednostki budżetowej zamyka si ę  kwotą  152 610 162,66 zł  po stronie aktywów i pasywów. 

Na aktywa składają  się : aktywa trwałe w wysokości 148 248 279,90 zł  i aktywa obrotowe 

w wysokości 4 361 882,76 z ł. Na pasywa składają  się : fundusz w wysoko ści 137 812 936,23 zł, 

zobowiązania i rezerwy na zobowi ązania w kwocie 14 797 226,43 z ł . 

➢ Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) zamyka si ę  zyskiem netto 

w wysokości 22 270 665,37 zł , co wynika z większego wykonania przychodów od kosztów. 

> Zestawienie zmian w funduszu jednostki - fundusz zamyka si ę  kwotą  137 812 936,23 zł  i wzrasta 

w porównaniu do 2017 roku o kwotę  13 820 470,04 zł . 

> Informacja dodatkowa sporządzona została po raz pierwszy, zgodnie z wytycznymi okre ślonymi 

przez Zarząd Powiatu Grodziskiego Uchwałą  Nr 46/2019 z dnia 6 lutego 2019 roku. 

VI. INFORMACJA O STANIE MIENIA 

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego zosta ła przekazana Radzie Powiatu 

w ustawowym terminie. Zawiera ona wszystkie wymagane elementy wynikaj ące z zapisów art. 267 

ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Informacja ta zawiera struktur ę  

majątku trwałego (brutto) Starostwa Powiatu Grodziskiego, jednostek o światowych, pozosta łych 

jednostek organizacyjnych powiatu, Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala 

Zachodniego im. św. Jana Pawła H w Grodzisku Maz. oraz Muzeum im. Anny i Jaros ława 

Iwaszkiewiczów. 

Wykaz maj ątku sporządzono z podziałem na: 

• Budynki i lokale, 
• Obiekty inżynierii wodnej i lądowej, 
• Kotły i maszyny energetyczne, 
• Urządzenia techniczne 



• Środki transportowe, 
• Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, 

• Majątek trwały (013), 
• Wartości niematerialne i prawne (020), 
• Grunty, 
• Drogi i mosty, 
• Należności długoterminowe, 
• Inwestycje rozpocz ęte ( środki trwałe w budowie). 

Najwyższy przyrost w strukturze maj ątku trwałego Starostwa Powiatu Grodziskiego wyst ąpił  w drogach 

i mostach, obiekty in żynierii wodnej i l ądowej oraz w warto ściach niematerialnych i prawnych. 

W strukturze maj ątku w jednostkach o światowych powiatu najwi ększy przyrost nast ąpił  w pozycjach: 

budynki i lokale, obiektach inżynierii wodnej i l ądowej oraz urządzenia techniczne, natomiast spadek 

w warto ściach niematerialnych i prawnych. 

W strukturze maj ątku w pozostałych jednostkach organizacyjnych powiatu najwi ększy przyrost nast ąpił  
w pozycjach: urz ądzenia techniczne, środki transportowe oraz w inwestycjach rozpocz ętych. 

W strukturze maj ątku Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. św. Jana 

Pawła II największy przyrost nastąpił  w pozycjach: budynki i lokale, urz ądzenia techniczne, warto ści 

niematerialne i prawne, narz ędzia, przyrządy, ruchomo ści i wyposażenie, natomiast spadek w środkach 

trwałych w budowie. 

Struktura maj ątku Muzeum im. Anny i Jaros ława Iwaszkiewiczów kształtuje się  na tym samym 

poziomie jak na koniec 2017 roku z wyj ątkiem wyposażenia oraz zbiorów bibliotecznych, które 

zwiększyły się  tylko w niewielkim stopniu. 

SKA NIK 

Ewa Szadkowska 



Regionalna Izba Obrachunkowa 

w Warszawie 

ul. Koszykowa 6a, 00-564 Warszawa 
tel. (22) 628 28 62; 628 78 42 

e-mail: warszawagwarszawa.rio.gov.pl  

Warszawa, dn. 	04.2019 r. 
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Starostwo Powiatowe 
ul. Kościuszki 30 
05-825 Grodzisk Mazowiecki 
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SO-Wa.0021.149.2019 

W załączeniu przesyłam uchwałę  Nr Wa.149.2019 Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2019 roku w celu 
służbowego wykorzystania. 

Z poważaniem 

Załączniki:  
Uchwa ła Nr Wa.149.2019 + uzasadnienie 
plik kart 1 

Otrzymują :  
1 x Adresat 
1 x a/a 



UCHWAŁA Nr Wa.149.2019 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Warszawie 
z dnia 24 kwietnia 2019 roku 

w sprawie opinii o przed łożonym przez Zarząd Powiatu Grodziskiego sprawozdaniu 
z wykonania bud żetu Powiatu Grodziskiego za 2018 rok 

Na podstawie art. 13 pkt 5 w zwi ązku 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 	Lucyna Kusi ńska 

Członkowie: 	 Agata P ączkowska 
Iwona Molitor 

uchwala, co następuje: 

§1 

Pozytywnie opiniuje sprawozdanie z wykonania bud żetu Powiatu Grodziskiego 
za 2018 rok. 

§ 2  

Uzasadnienie stanowi integraln ą  część  uchwały. 

§3 

Od niniejszej uchwa ły s łuży odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwa ły. 

Uzasadnienie 

W dniu 29 marca 2019 roku, zgodnie z terminem okre ś lonym w art. 267 ust. 3 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w Warszawie przed łożone zosta ło 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 zosta ła do niego Informacja o stanie mienia komunalnego jednostki. 

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

1. Zaplanowane wpływy do bud żetu 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, stanowi ące 10,43% ogółu wpływów do bud żetu, wykonano 
w 100,06% planu czyli w kwocie 10 804 707,60 z ł . 
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Na dzie ń  31 grudnia 2018 roku Powiat Grodziski wykaza ł  w sprawozdaniu Rb-N 
należności wymagalne w kwocie 793 634,59 zł . Stanowiły one 0,77% zrealizowanych 
dochodów. 

2. Wydatki ogółem wykonane zostały w wysokości 106 018 746,56 zł , tj. w 97,68% 
planu, w tym: 

- wydatki majątkowe, stanowiące 23,52% ogółu poniesionych wydatków, w kwocie 
24 939 972,92 zł  (98,45% planu), 
- wydatki bieżące na poziomie 97,44% wydatków zaplanowanych i wynios ły 
81 078 773,64 zł . 
Spełniony został  wymóg okreś lony art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, tj. 

wykonane wydatki bieżące są  niższe od zrealizowanych dochodów bieżących. 

3. Budżet roku 2018 Powiatu Grodziskiego zamkn ął  się  deficytem w wysokości 
2 421 052,59 zł . W uchwale bud żetowej na 2018 rok Rada Powiatu zaplanowa ła 
deficyt na poziomie 6 971 944,37 zł . 

4. Wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS sporz ądzonym za okres od początku roku do 
dnia 31 grudnia roku 2018 przychody wynios ły 8 000 405,25 zł . Złożyły się  na nie 
wolne ś rodki i kredyty. 
Zaplanowane w wysoko ś ci 1 028 460,63 zł  rozchody z tytu łu sp łaty zaci ągniętych 
zobowiązań  d ługoterminowych wykonane zosta ły w 100,00 %. 
5. Wed ług danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-Z na koniec 2018 roku 
zobowiązania d łużne Powiatu Grodziskiego wyniosły 15 630 000,00 z ł  i stanowiły 
15,09% wykonanych dochodów, Na powyższą  kwotę  złożyły się  zaciągnięte kredyty 
długoterminowe. 

Ponadto w w/w sprawozdaniu wykazano niewymagalne zobowi ązania z tytu łu 
udzielonych poręczeń  w wysokości 800 000,00 zł . 

Jednostka nie posiada zobowi ąza ń  wymagalnych. 
Obciążenie budżetu wydatkami na obs ługę  d ługu i rozchodami związanymi z jego 
spłatą  kszta łtuje się  w opiniowanym okresie poni żej maksymalnego dopuszczalnego 
wskaźnika ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych. 

W ocenie Sk ładu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 
przed łożone sprawozdanie z wykonania bud żetu Powiatu Grodziskiego za 2018 rok 
spełnia wymogi okreś lone obowiązującymi przepisami prawa. 
Skład Orzekający postanowi ł  zatem jak w sentencji uchwa ły. 

Wskaza ć  przy tym należy, iż  wydając niniejszą  opinię  Skład dokona ł  oceny 
sprawozdania pod względem kryterium jego zgodno ści z prawem. Ocena dzia łań  
Zarządu w zakresie stopnia realizacji bud żetu z uwzględnieniem gospodarności 
i celowości podejmowanych dzia łań  należy do Rady Powiatu Grodziskiego. 
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PROJEKT 

UCHWAŁA NR ...../IX/19 
RADY POWIATU GRODZISKIEGO 

z dnia 27 czerwca 2019 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarz ądu Powiatu Grodziskiego z tytu łu 
wykonania budżetu za 2018 rok 

Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 

samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869), Rada Powiatu 

Grodziskiego uchwala, co następuje: 

1 

Po zapoznaniu si ę  : 

1) ze sprawozdaniem z wykonania bud żetu Powiatu Grodziskiego za 2018 rok, 

2) ze sprawozdaniem finansowym za 2018 rok, 

3) z opinią  Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania bud żetu 

Powiatu Grodziskiego za 2018 rok, 

4) z informacj ą  o stanie mienia Powiatu Grodziskiego, 

5) ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego, 

udziela się  Zarządowi Powiatu Grodziskiego absolutorium z tytu łu wykonania budżetu 

Powiatu Grodziskiego za 2018 rok. 

2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia. 

Sprawdzono pod względem 1 
 formalno-prawnym 

4.,P'f.,2   
data 



Uzasadnienie 
do projektu uchwa ły Rady Powiatu Grodziskiego w sprawie udzielenia absolutorium dla 

Zarządu Powiatu Grodziskiego z tytu łu wykonania budżetu za 2018 rok 

Na podstawie art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) organ stanowi ący jednostki samorządu terytorialnego 
podejmuje uchwałę  w sprawie absolutorium dla zarz ądu nie później niż  30 czerwca roku 
następuj ącego po roku budżetowym, po zapoznaniu si ę : 

1) ze sprawozdaniem z wykonania bud żetu jst, 
2) ze sprawozdaniem finansowym, 
3) z opinią  regionalnej izby obrachunkowej, o której mowa w art. 270 ust. 2, 
4) z informacj ą  o stanie mienia jst, 
5) ze stanowiskiem komisji rewizyjnej. 

Po zapoznaniu si ę  ze sprawozdaniem z wykonania bud żetu jst, sprawozdaniem finansowym, 
opinią  regionalnej izby obrachunkowej, informacj ą  o stanie mienia j st oraz stanowiskiem 
komisji rewizyjnej wnosi si ę  o udzielenie absolutorium dla zarz ądu. 



Grodzisk Mazowiecki, dnia 	.05.2019 r. 

Rada Powiatu Orodziskiego 

BRP.0004.59 .2019 

Regionalna Izba Obrachunkowa 

w Warszawie 

ul. Koszykowa 6 a 

W załączeniu przesy łam wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie 

absolutorium Zarządowi Powiatu Grodziskiego z tytu łu wykonania bud żetu 

Powiatu za 2018 rok wraz z uzasadnieniem do wniosku. 



Grodzisk Mazowiecki, dnia 22.05.2019 r. 

Komisja Rewizyjna 

Rady Powiatu Grodziskiego 

Rada Powiatu Grodziskiego 

Wniosek Komisji Rewizyjnej 
w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarz ądu Powiatu Grodziskiego 

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Grodziskiego dzia łając na podstawie 
art. 16 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz ądzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 
511) oraz w oparciu o § 33 pkt 3) Statutu Powiatu Grodziskiego stanowi ącego załącznik do 
uchwały nr 366/XLIX/18 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 wrze śnia 2018 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Powiatu Grodziskiego (t.j. Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r., poz. 6369) po 
pozytywnym zaopiniowaniu wykonania bud żetu Powiatu Grodziskiego za 2018 r. wyst ępuje 
z wnioskiem do Rady Powiatu Grodziskiego o udzielenie absolutorium Zarz ądowi Powiatu 
Grodziskiego z tytu łu wykonania bud żetu Powiatu za 2018 rok. 

Powyższy wniosek zosta ł  przyjęty jednog łośnie na posiedzeniu Komisji w dniu 22 maja 
2019 r. w g łosowaniu jawnym z udzia łem 7 członków Komisji Rewizyjnej. 

W załączeniu: 

uzasadnienie do wniosku 

Za Komisję  Rewizyjną : 

RADV 
RODZISKIEGO Przewodnicząca 

Komisji Rewizyjnej 

Marii Grabowska 



Uzasadnienie do wniosku 

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego 

o udzielenie absolutorium Zarz ądowi Powiatu Grodziskiego 

Komisja rewizyjna po rozpatrzeniu: sprawozdania z wykonania bud żetu Powiatu Grodziskiego za 2018 

rok wraz z opini ą  Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu, sprawozdania finansowego 

za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu Grodziskiego, przedstawia nast ępujące 

stanowisko: 

Ad. 1 Sprawozdanie z wykonania bud żetu Powiatu Grodziskiego za 2018 rok przekazano do Biura 

Rady Powiatu w dniu 28 marca 2019 roku, tj. zgodnie z terminem okre ś lonym w art. 267 ust. 1 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. 

Uchwalony przez Radę  Powiatu budżet na 2018 rok obejmowa ł  po stronie dochodów kwot ę  

101 568 398,89 zł, w tym: dochody bie żące 90 769 993,39 zł  i dochody maj ątkowe 10 798 405,50 zł , 

natomiast po stronie wydatków kwot ę  108 540 343,26 zł, w tym: wydatki bieżące 83 208 351,76 zł  

i wydatki maj ątkowe 25 331 991,50 zł . 

Dochody budżetu powiatu na dzień  31.12.2018 r. zrealizowano w kwocie 103 597 723 zł , co stanowi ło 

102% planu. Stanowiące 10,43% ogółu uzyskanych w roku 2018 wp ływów dochody maj ątkowe 

wykonane zostały w 100,06% planu czyli w kwocie 10 804 707,60 zł , natomiast dochody bieżące 

w 102,23%, tj. w wysoko ści 92 793 015,40 zł . 

Główną  przyczyn ą  wyższego wykonania dochodów były przede wszystkim wy ższe niż  planowano 

wpływy z: podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych 

oraz wp ływy z pozostałych odsetek (odsetki ściągnięte przez Komornika S ądowego od zaległo ści 

Sp. z o.o. „Nelm"). 

Wydatki budżetu powiatu na dzie ń  31.12.2018 r. ogó łem wykonane zostały w wysoko ści 

106 018 746,56 zł , tj. w 97,68% planu, w tym: 

➢ wydatki maj ątkowe, stanowi ące 23,52% ogółu poniesionych wydatków, w kwocie 

24 939 972,92 zł  (98,45% planu), 

)=. wydatki bie żące na poziomie 97,44% wydatków zaplanowanych i wynios ły 81 078 773,64 z ł . 

Kwota wydatków planowanych jest wi ększa od kwoty wydatków wykonanych o 2 521 596,70 z ł . 

Na różnicę  tę  znaczący wpływ miały następujące pozycje: 
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➢ dział  600 Transport i łączność  rozdział  60014 Drogi publiczne i powiatowe - nie zrealizowano 

wydatków na kwotę  323 977,20 zł, głównie w związku z niepe łnym wykonaniem § 4010 

wynagrodzenie osobowe pracowników, § 4210 zakup materia łów i wyposażenia oraz § 6050 

wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych, 

➢ dział  700 Gospodarka mieszkaniowa rozdzia ł  70005 Gospodarka gruntami 

i nieruchomo ściami - nie zrealizowano wydatków na kwot ę  318 269,17 zł, głównie 

w związku z niepe łnym wykonaniem § 4260 zakup energii, § 4300 zakup us ług pozosta łych 

oraz § 4590 kary i odszkodowania wyp łacane na rzecz osób fizycznych, 

➢ dział  750 Administracja publiczna rozdzia ł  75020 Starostwo Powiatowe - nie zrealizowano 

wydatków na kwotę  758 516,03 z ł, głównie w związku z niepe łnym wykonaniem § 4300 zakup 

usług pozostałych, § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników oraz § 6050 wydatki 

inwestycyjne jednostek budżetowych, 

➢ dział  758 Różne rozliczenia rozdział  75818 Rezerwa ogólna i celowa - nie zrealizowano 

wydatków na kwotę  285 000 zł , w tym: utworzonej rezerwy celowej na zarz ądzanie kryzysowe 

w wysoko ści 185 000 zł  oraz rezerwy ogólnej w wysoko ści 100 000 zł , 

➢ dział  801 Oświata i wychowanie - nie zrealizowano wydatków na kwot ę  173 941,13 zł , 

w związku z niepe łnym wykonaniem dotacji podmiotowych przekazanych dla szkó ł  
niepublicznych oraz w rozdziale 80195 Pozosta ła działalno ść , 

➢ dział  855 Rodzina - nie zrealizowano wydatków na kwot ę  271 814,38 zł  z powodu niższej kwoty 

wydatków poniesionych na świadczenia społeczne wyp łacane rodzinom zastępczym dla dzieci 

przebywaj ących w rodzinach oraz ni ższej kwoty dotacji celowych przekazanych do powiatów 

i gmin za pobyt dzieci w placówkach opieku ńczo-wychowawczych i rodzinach zast ępczych. 

Wykonane wydatki bie żące są  niższe od zrealizowanych dochodów bie żących, co oznacza i ż  spełniony 

został  wymóg okre ś lony art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. 

Analizując wykonanie wydatków w poszczególnych dzia łach nie stwierdzono wykonania wydatków 

ponad wielko ści uj ęte w planie. 

Budżet roku 2018 zamkn ął  się  deficytem w wysoko ści 2 421 023,56 zł . W uchwale budżetowej na 2018 

rok Rada Powiatu zaplanowa ła deficyt na poziomie 6 971 944,37 zł . 

Wykazane w sprawozdaniu RB-NDS sporządzonym za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 

roku przychody wynios ły 8 000 405,25 zł . Złożyły się  na nie wolne środki i kredyt. 
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Zaplanowane na poziomie 1 028 460,63 zł  rozchody z tytu łu spłaty zaciągniętych zobowiązań  

długoterminowych wykonano w 100%. 

Zadłużenie powiatu na koniec 2018 roku wyniosło 15 630 000 zł , z tytułu zaciągniętych kredytów, 

co stanowiło 15,09% zrealizowanych dochodów. Niewymagalne zobowi ązania z tytułu udzielonych 

poręczeń  wynosiły 800 000 zł . 

Na dzień  31.12.2018 roku jednostka nie posiadała zobowiązań  wymagalnych. 

Ad. 2 Sprawozdanie finansowe Powiatu Grodziskiego sporządzone na dzień  31.12.2018 r. 

przekazano do Rady Powiatu Grodziskiego w ustawowym terminie. 

Składa się  ono z: 

1. bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 
2. bilansu jednostki budżetowej, 
3. rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy), 
4. zestawienia zmian w funduszu jednostki 
5. informacji dodatkowej. 

➢ Bilans z wykonania budżetu jst zamyka się  kwotą  7 625 486,93 zł  po stronie aktywów i pasywów. 

Najwyższą  pozycj ą  po stronie aktywów s ą  środki pieniężne w wys. 6 493 270,32 zł  i należności od 

budżetów w wys. 1 104 623,15 zł . Po stronie pasywów najwyższą  pozycj ą  są  zobowiązania 

finansowe w wys. 15 630 000 z ł, aktywa netto budżetu w wys. — 10 333 226,15 z ł  oraz rozliczenia 

międzyokresowe w wysoko ści 2 203 781,00 zł . 

➢ Bilans jednostki budżetowej zamyka si ę  kwotą  152 610 162,66 zł  po stronie aktywów i pasywów. 

Na aktywa składaj ą  się : aktywa trwałe w wysoko ści 148 248 279,90 z ł  i aktywa obrotowe 

w wysokości 4 361 882,76 zł . Na pasywa składają  się : fundusz w wysoko ści 137 812 936,23 zł , 

zobowiązania i rezerwy na zobowi ązania w kwocie 14 797 226,43 zł . 

➢ Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) zamyka si ę  zyskiem netto 

w wysokości 22 270 665,37 zł , co wynika z większego wykonania przychodów od kosztów. 

➢ Zestawienie zmian w funduszu jednostki - fundusz zamyka si ę  kwotą  137 812 936,23 zł  i wzrasta 

w porównaniu do 2017 roku o kwotę  13 820 470,04 zł . 

➢ Informacja dodatkowa sporządzona została po raz pierwszy, zgodnie z wytycznymi okre ś lonymi 

przez Zarząd Powiatu Grodziskiego Uchwałą  Nr 46/2019 z dnia 6 lutego 2019 roku. 

Ad. 3 Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego została przekazana Radzie 
Powiatu w ustawowym terminie. Zawiera ona wszystkie wymagane elementy wynikaj ące z zapisów 
art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Informacja ta zawiera 

strukturę  majątku trwałego (brutto) Starostwa Powiatu Grodziskiego, jednostek o światowych, 
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pozostałych jednostek organizacyjnych powiatu, Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego 
Szpitala Zachodniego im. św. Jana Paw ła II w Grodzisku Maz. oraz Muzeum im. Anny i Jaros ława 
Iwaszkiewiczów. 
Wykaz maj ątku sporządzono z podziałem na: 

• Budynki i lokale, 
• Obiekty inżynierii wodnej i l ądowej, 
• Kotły i maszyny energetyczne, 
• Urządzenia techniczne 
• Środki transportowe, 
• Narzędzia, przyrządy, ruchomo ści i wyposażenie, 
• Majątek trwały (013), 
• Warto ści niematerialne i prawne (020), 
• Grunty, 
• Drogi i mosty, 
• Należno ści długoterminowe, 
• Inwestycje rozpoczęte ( środki trwałe w budowie). 

Najwyższy przyrost w strukturze maj ątku trwałego Starostwa Powiatu Grodziskiego wyst ąpił  w drogach 
i mostach, obiekty in żynierii wodnej i lądowej oraz w warto ściach niematerialnych i prawnych. 

W strukturze maj ątku w jednostkach o światowych powiatu najwi ększy przyrost nast ąpił  w pozycjach: 
budynki i lokale, obiektach in żynierii wodnej i l ądowej oraz urządzenia techniczne, natomiast spadek 
w warto ściach niematerialnych i prawnych. 

W strukturze maj ątku w pozostałych jednostkach organizacyjnych powiatu najwi ększy przyrost nast ąpił  
w pozycjach: urządzenia techniczne, środki transportowe oraz w inwestycjach rozpocz ętych. 

W strukturze maj ątku Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. św. Jana 
Pawła II największy przyrost nastąpił  w pozycjach: budynki i lokale, urządzenia techniczne, warto ści 
niematerialne i prawne, narz ędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, natomiast spadek w środkach 
trwałych w budowie. 

Struktura maj ątku Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów kształtuje się  na tym samym 
poziomie jak na koniec 2017 roku z wyj ątkiem wyposażenia oraz zbiorów bibliotecznych, które 
zwiększyły się  tylko w niewielkim stopniu. 

Podsumowanie: 
Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Grodziskiego po przeprowadzeniu szczegó łowej i wnikliwej 
analizy przed łożonego przez Zarząd Powiatu sprawozdania z wykonania bud żetu za rok 2018, 
sprawozdania z wykonania planu finansowego Muzeum im. Anny i Jaros ława Iwaszkiewiczów w 
Stawisku za rok 2018, sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego 
Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. św. Jana Paw ła II w Grodzisku Mazowieckim za rok 
2018, oraz informacji o stanie mienia, opinii Regionalnej Izby obrachunkowej z wykonania 
budżetu Powiatu za 2018 rok, sprawozdania finansowego Powiatu za 2018 rok, oraz po 
wysłuchaniu wyja śnień  Skarbnika Powiatu, postanawia pozytywnie zaopiniowa ć  wykonanie 
budżetu i wystąpić  do Rady Powiatu Grodziskiego z wnioskiem o udzielenie Zarz ądowi Powiatu 
Absolutorium. 

Przewodnicząca 
Komisji 	wizyjnej 

ari Gr owska 
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Starostwo Powiatu Grodziskiego 

  

2019 -06- 18 -2- 

L. Dz. 

 

WP Ł YN ĘŁ O 

 

Regionalna Izba Obrachunkowa 

w Warszawie 

ul. Koszykowa 6a, 00-564 Warszawa 
tel. (22) 628 28 62; 628 78 42 

e-mail: warszawagwarszawa.rio.gov.pl  

PP/1 097039 11111 
201-QE-[f. 

Warszawa, dn.  43..  06.2019 r. 

Przewodniczący 
Rady 
Powiatu Grodziskiego 

Starostwo Powiatowe 
ul. Kościuszki 30 
05-825 Grodzisk Mazowiecki 

SO-Wa.0021.230.2019 

W załączeniu przesy łam uchwałę  Nr Wa.230.2019 Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 czerwca 2019 roku w celu 

służbowego wykorzystania. 

Z poważaniem 

Ar/  (#  . 
 ESA ZA 

r  ozeni 

Załączniki:  
Uchwała Nr Wa.230.2019 + uzasadnienie 
plik kart 1 

Otrzymuj ą :  
1 x Adresat 
1 x a/a 



UCHWAŁA Nr Wa.230.2019 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Warszawie 
z dnia 11 czerwca 2019 roku 

w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego 

w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Grodziskiego absolutorium 
z wykonania budżetu za 2018 rok. 

Na podstawie art. 13 pkt 8 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pa ździernika 1992 roku 
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 561 ze 
zmianami) oraz art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku 
o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 roku, poz. 511) - Skład 

Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie: 

Przewodnicząca Lucyna Kusi ńska 
Członkowie: 	Agata Pączkowska 

Karolina Aszkie łowicz 

uchwala, co następuje: 

§1 

Opiniuje pozytywnie przed łożony wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 
Grodziskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Grodziskiego absolutorium 

z tytu łu wykonania budżetu za 2018 rok. 

§2 

Uzasadnienie stanowi integraln ą  część  uchwały. 

§3 

Od uchwa ły służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Warszawie w terminie 14 dni od dnia jej dor ęczenia. 

Uzasadnienie 

W dniu 05 czerwca 2019 roku przy pi śmie Przewodniczącego Rady 
Powiatu Grodziskiego Nr BRP.0004.59.2019 z dnia 27 maja Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w Warszawie przed łożony został  Wniosek Komisji Rewizyjnej 

Rady Powiatu Grodziskiego o udzielenie absolutorium Zarz ądowi Powiatu 

Grodziskiego z tytu łu wykonania bud żetu za rok 2018 wraz z uzasadnieniem. 



Z przed łożonych dokumentów wynika, i ż  Komisja Rewizyjna rozpatrzyła: 
sprawozdanie z wykonania bud żetu Powiatu za 2018 rok wraz z opini ą  
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu, 
sprawozdanie finansowe za 2018 rok oraz informacj ę  o stanie mienia 
Powiatu Grodziskiego. 

Po pozytywnym zaopiniowaniu wykonania bud żetu Powiatu Grodziskiego 
w roku 2018 Komisja Rewizyjna wyst ąpi ła do Rady z wnioskiem o udzielenie 
Zarządowi Powiatu absolutorium z tego tytu łu. 

Przedmiotowy Wniosek zosta ł  sformu łowany w oparciu o analizę  i ocenę  
wykonania bud żetu Powiatu Grodziskiego za rok 2018 zgodnie z wymogami art.16 
ust.3 cyt. ustawy o samorządzie powiatowym. 

Komisja przyj ęła go na posiedzeniu w dniu 22 maja 2018 roku w g łosowaniu 
jawnym - jednog łośnie z udzia łem 7 członków Komisji Rewizyjnej. 

Mając na uwadze powyższe Skład Orzekający Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Warszawie postanowi ł  jak w sentencji niniejszej uchwały. 
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