
Uchwala Nr 5i.496 .2013
Skladu Orzekajqcego Regionalnej Izhy Obrachunkowej

w Warszawie
z dnia 05 grudnia 2013 roku.

w sprawie opinii o przedlo2onym przez Zarzqd Powiatu Miriskiego projekcie uchwaly
budzetowej na 2014 rokwraz z uzasadnieniem orez o mozliwoici sfinan-
s ow ania p lanow ane go deficytu budzetu.

Na podstawie art. 13 pkt 3 i art. 19 ust, 2 ustawy z dniaT paldziernika 1992
r. o regionalnych izbach obrachunkowych ( tekst jedn. Dz. rJ. z 2012 r. , poz. 1 I 13) w
zwiqzku z art.238 ust. 1 pkt 2 t art.246 ust.I ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fi-
nansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 z poLn. zm) - Sklad Orzekaj4cy
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, Zesp6l w Siedlcach, w osobach
nw. czlonk6w Kolegium RIO:

- Przewodnrczqca Sktadu - Jolanta Tornaszek
- Cztonkowie Skladu - Kamil Krauschar

- Teresa Wysokiriska,
uchwala, co nastgpuje:
opiniuje pozylywnie:
- przedlohony przez Zarz4d Powiatu Minskiego projekt uchwaly budZetowej na
2014,
- moZliwoSi sfinansowania planowanego deficytu budzetu przedstawionego w pro-
jekcie uchwaty budzetowej na2014 rok.

UZASADNIENIE

Projekt uchwaly budzetowej Zarz4du Powiatu Miriskiego na 2014 rok wraz z
uzasadnieniem i materiatami informacyjnymi przedlohony zostal do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie, Zespol w Siedlcach w dniu 15 listopada2013 r. w try-
bie uchwaly Nr 57lll3 Zarzqdu Powiatu Minskiego z dnia 14 listopada2013 roku,

Sklad Orzekajqcy dokonal analizy i oceny ww. materiatu przyjmuj4c nastg-
puj4ce kryteria stanowi4ce podstawg wydania opinii:
- kompletnoSi przedlozonej dokumentacji oraz ich wzajemn4 spojnoSd i zgodnoS6 pod
wzglgdem rachunkowym,
- poprawnoSd w zakresie prognozowania dochodow i wydatk6w w podziale nabrea4-
ce i maj4tkowe, prawidlowoSi ustalenia wielkoSci wydatk6w bieZqcych zgodnie z afi.
242 ustawy o finansach publicznych,

prawidlowoSd opracowania zatqcznika obejmuj4cego planowane do realizacji zada-
nia inwestycyjne,
- zgodnoSc zaplanowanych 2rodel dochod6w i kierunk6w ich wydatkowania z obo-
wi1zulqcymi w tym zahesie przepisami prawa, & w szczeg6lnoici zabezpieczenie re-
alizacji zadah wlasnych,



- ujmowanie po stronie dochod6w i wydatk6w zadafi z zal<resu administracji rz4dowej
i innych zadafi zleconych ustawami,
- prawidtowoSi ustalenia rezerw,
- prawidlowoS6 ustalenia przychod6w i rozchod6w ,

- prawidlowoS6 udzielania dotacji zbudhefi4
- zachowanie zgodnoSci z obowi4zuj4c4 klasyfikacj1 budzetow4,
- zgodnoS6 proponowanych upowaznieri dla organu wykonawczego z przepisami
ustawy o finansach publicznych,
- zachowanie zgodnoSci wartoSci przyjgtych w projekcie uchwaty budzetowej zwarto-
Sciami wykazanymi w wieloletniej prognozie finansowej , w tym co najmniej w zal<re-
sie wyniku budzetu i zwiqzanych z nimi kwot przychod6w i rozchod6w oraz dlugu.

Przedlohony projekt uchwaty budzetowej Powiatu Miriskiego na 2014 rok
wraz z zal4czonymi materialami spelnia wymienione wyzej kryteria. Obejmuje uregu-
lowania przewidziane przepisami ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicz-
nych . Sktad Orzekajqcy zauwaLa, 2e w 2014 roku zaplanowano dochody ze sprzedaLy
maj4tku w wysokoSci 1.550.000,00 zt. Dochody ze sprzeda?y maj4tku s4 jednym z
podstawowych element6w przy wyliczaniu wskaZnika splaty zgodnie z art. 243 usta-
wy o finansach publicznych. Dlatego nale?y ze szczeg6ln4 uwag4 planowa6 wielkoS6
tych dochod6w , aby zachowal realnoSc ich osi4gnigcia w prognozowanym okresie.
Po zakonczenlt roku budzetowego wskaZniki splaty liczone s4 do wielkoSci dochodow
osi4gnigtych.

W projekcie uchwaly budzetowej Powiatu Miriskiego na20l4 rok okreSlono:
- dochody w l4cznej kwocie - 117.420.168 zl
ztego:

bieh1ce - 114.724.66821
maj4tkowe - 2.695.500 zl

- wydatki w lqcznej kwocie - 123.094.133 zL

ztes.o:
bie24ce
maj4tkowe

- 109.485 .521 zL

- 13.608.606 zl

Planowany deficyt budzetu wynosi 5.673.5165 2tr. Jako lrodlo sfinansowania
planowanego deficytu wskazano zgodnie zart.217 ust. 2pkt 2 i ustawy o finansach
publicznych przychody pochodzqce z zaciqgnigtych kredy6w w kwocie w kwocie
5.673.965 zl.

Od niniejszej uchwaly slu2y odwolanie do Kolegium Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w Warszawie, ul. Koszykowa 6a, w termini.e I4 dni od daty jej dorgczenia.
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