
Uchwała Nr 1 / 2007
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Zwoleniu

z dnia 12 kwietnia 2007 r.

w sprawie: wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu  w Zwoleniu za
                    wykonananie budżetu w 2006 roku

          Na podstawie art. 16 ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm. ) oraz przeprowadzonego jawnego 
głosowania, w obecności 5 członków Komisji na regulaminową liczbę 5 - Komisja 
jednogłośnie:

§ 1.

Wnioskuje o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Zwoleniu.

Uzasadnienie

          Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 12 kwietnia 2007 r. (Protokół Nr 4/2007) 
dokonała analizy wykonania budżetu na podstawie przedłożonych przez Zarząd sprawozdań 
Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N oraz sprawozdań kwartalnych z wykonania budżetu 
Powiatu.
          Zdaniem Komisji sprawozdania Zarządu są kompletne i rzetelne. Ponadto 
wykorzystano następujące dokumenty: roczne sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów 
i wydatków oraz sprawozdań z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu. 
           Realizacja dochodów w stosunku do przyjętego w uchwale budżetowej planu wynosi 
98,42 % planu. Wykonanie planu wydatków wynosi 98,54 %. Wydatki inwestycyjne 
wykonano w 96,18% - zgodnie z planem. 
           Najniższe wykonanie wydatków inwestycyjnych nastąpiło w dziale 851- Ochrona 
zdrowia, rozdział 85111- Szpitale ogólne – 71,24 %
           Zadanie inwestycyjne „Modernizacja budynku szpitalnego SPZZOZ  w Zwoleniu” 
zostało zrealizowane w ramach Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza. Pozyskano 
środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 203.525,42 zł. W wyniku 
przeprowadzonego przetargu znacznie obniżył się koszt inwestycji, stąd niższe wykonanie 
w stosunku do planu.

Zadanie inwestycyjne pod nazwą „Dobudowa windy przyściennej, drzwi 
wewnętrznych dla osób niepełnosprawnych w Przychodni Rejonowej SPZZOZ w Zwoleniu’’ 
zaplanowano do realizacji na przestrzeni dwóch lat 2006 – 2007 przy udziale środków z 
PFRON. W 2006 r zaplanowano wymianę drzwi wewnętrznych za kwotę 31.738 zł. 
Rozpisany przetarg nie odbył się w związku z brakiem oferenta. Cały zakres robót został 
przesunięty do realizacji na 2007 r.
         Inwestycje w dziale 600- Transport i łączność realizowane były przy współudziale 
środków finansowych pozyskanych z zewnątrz, tj. samorządu województwa, gmin powiatu 



zwoleńskiego, dotacje otrzymane z FOGR, środki powodziowe- co stanowi kwotę 808.921,71 
zł
         Realizacja inwestycji drogowych przebiegała zgodnie z planem i została wykonana w 
99,81%.
        Wszystkie zmiany w budżecie dokonywano na podstawie uchwał Rady Powiatu. 
Stwierdza się prawidłowość korzystania z uprawnień udzielonych Zarządowi przez Radę do 
dokonywania zmian w budżecie. Zarząd Powiatu na każdej sesji przedkładał Radzie Powiatu 
informacje o działaniach Zarządu i podejmowanych decyzjach w okresie miedzy sesjami. 

§ 2.

Upoważnia się Przewodniczącego Komisji do przekazania niniejszej uchwały 
Przewodniczącemu Rady Powiatu dla przesłania jej do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

                                                                                    Przewodniczący Komisji 

                                                                                             Stefan Solecki

Członkowie: 

Jan Pęksyk -

Jan Mazurkiewicz -

Edward Rybak -

Arkadiusz Sulima -
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