UCHWAŁA Nr 72 / 1619 / 11
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 30 sierpnia 2011 r.
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu
Województwa Podkarpackiego za I półrocze 2011 roku
Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późń. Zm.) oraz Uchwały Nr
X/162/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 czerwca 2011 r. w
sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu
województwa za I półrocze roku budżetowego oraz innych informacji przedkładanych
Sejmikowi Województwa Podkarpackiego,

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§1
Przedstawia się Sejmikowi Województwa Podkarpackiego oraz Regionalnej Izbie
Obrachunkowej

w

Rzeszowie

informację

o

przebiegu

wykonania

budżetu

Województwa Podkarpackiego za I półrocze 2011 r. stanowiącą załącznik
do uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr 72 / 1619 / 11
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA
PODKARPACKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

WSTĘP
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za
I półrocze 2011 r. składa się z części tabelarycznej i części opisowej.
Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie jednostkowych i zbiorczych
sprawozdań budżetowych z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych
Województwa, z wykonania planów finansowych dochodów gromadzonych na
wyodrębnionym rachunku przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe
oraz wydatków nimi sfinansowanych i zawiera zestawienia:
− wykonania dochodów według działów, rozdziałów i źródeł pochodzenia,
− wykonania wydatków według działów, rozdziałów i rodzajów wydatków,
− wykonania planu dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez
wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe oraz wydatków nimi finansowanych,
− wykonania planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych przez samorząd województwa,
− przychodów i rozchodów budżetu.
Część opisowa została sporządzona na podstawie materiałów złożonych przez
Departamenty Urzędu Marszałkowskiego i obejmuje:
− analizę wykonania budżetu za pierwsze półrocze roku budżetowego 2011,
− wnioski z analizy wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2011,
− objaśnienia do wydatków majątkowych,
− objaśnienia do przychodów i rozchodów budżetu.

Budżet Województwa Podkarpackiego na 2011 r. przyjęty Uchwałą Nr V/52/11
Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie dnia 31 stycznia 2011 r.
wynosił:
•

Plan dochodów

1.082.431.599,- zł

•

Plan wydatków

1.188.498.319,- zł

•

Planowany deficyt

•

Plan przychodów na finansowanie planowanego

106.066.720,- zł

deficytu budżetu województwa

106.066.720,- zł

w tym z tytułu:
- zaciąganego kredytu długoterminowego

29.023.493,-zł

- pożyczki długoterminowej zaciąganej w Banku
Rozwoju Rady Europy (CEB)

67.800.000,-zł

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych
na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu
terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych
papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
z lat ubiegłych

8.493.227,-zł

- spłaty pożyczek udzielonych z budżetu
•

750.000,-zł

Plan przychodów na spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych

•

8.575.000,- zł

Plan rozchodów z tytułu spłaty rat kredytów długoterminowych
zaciągniętych w latach ubiegłych

8.575.000,- zł

W I półroczu 2011 r. następowały zmiany w planie dochodów, wydatków,
przychodów i rozchodów. Dokonywane były Uchwałami Sejmiku oraz w ramach
posiadanych uprawnień Uchwałami Zarządu.
Budżet za I półrocze 2011 r. został wykonany w 42,67% w zakresie dochodów
i 31,01% w zakresie wydatków i wynosił:
Plan po zmianach

Wykonanie

•

Dochody

965.857.111,- zł

412.143.576,-zł

•

Wydatki

1.093.992.569,- zł

339.257.670,-zł

•

Deficyt

( - ) 128.135.458,- zł

72.885.906,-zł

•

Przychody na sfinansowanie deficytu

128.135.458,- zł

27.226.088,-zł

32.780.886,- zł

0,-zł

67.800.000,- zł

0,-zł

w tym z tytułu:
− zaciąganego kredytu długoterminowego
− zaciąganej pożyczki długoterminowej
z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)
− wolnych środków jako nadwyżki środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
Województwa wynikających z rozliczeń
wyemitowanych papierów wartościowych
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
− spłaty pożyczek udzielonych z budżetu
•

26.804.572,- zł

26.913.588,-zł

750.000,-zł

312.500,-zł

8.575.000,-zł

0,-zł

2.500.000,-zł

2.500.000,-zł

11.075.000,-zł

6.787.500,-zł

8.575.000,- zł

4.287.500,-zł

2.500.000,- zł

2.500.000,-zł

Plan przychodów na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań z tytułu
zaciąganego kredytu długoterminowego

•

Plan przychodów na udzielenie pożyczki
długoterminowej z tytułu wolnych środków
jako nadwyżki środków pieniężnych
na rachunku bieżącym budżetu jednostki
samorządu terytorialnego, wynikających
z rozliczeń wyemitowanych papierów
wartościowych, kredytów i pożyczek
z lat ubiegłych

•

Plan rozchodów
w tym z tytułu:
− spłaty rat kredytów długoterminowych
zaciągniętych w latach ubiegłych
− udzielanej pożyczki długoterminowej

