
UCHWALA Nr 5i.487.2015
skrao'of ff :l:::fli":"r';i:i';;iJ:!:,"o:;i;!."kowej

w sprawie wyraZenia opinii o projekcie uchwaly budZetowej Powiatu Minskiego na
rok 2016 wraz z uzasadnieniem oraz mo2liwoSci sfinansowania pzewidzianego

w nim deficytu budZetowego.

Na podstawie art. 13 pkt 3, art. 19 ust. 2 oraz art. 20 ustawy z dnia
7 pa2dziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U.22012 r.,
poz. 1113 ze zm.) w zw. z art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) - Sklad Orzek{qcy
Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie, na posiedzeniu w Zespole
w Siedlcach w osobach nw. Czlonkow Kolegium RIO:

Przewodniczqca SO: - Ewa Wielgorska
Czlonkowie SO: - Kamil Krauschar

- Teresa Wysokiriska

uchwala, co nastqpuje:

s1

Pozytywnie opiniuje przedlolony przez Zarzqd Powiatu Minskiego projekt uchwaly
budzetowej Powiatu Mifiskiego na2016 rok wrazz uzasadnieniem.

s2

Pozytywnie opiniuje mo2liwoS6 sfinansowania zaplanowanego deficytu budzetu
Powiatu Mifiskiego przedstawionego w projekcie uchwaty budzetowej na 2016 rok.

s3

Opinig, o ktorej mowa w S 1 niniejszej uchwaly stosownie do art. 238 ust. 3 cyt.
ustawy o finansach publicznych, organ wykonawczy jednostki samorzqdu
terytorialnego jest obowiqzany przedstawic organowi stanowiqcemu przed
uchwaleniem budzetu.

s4

Opinia, o ktorej mowa w S 2 niniejszej uchwaly podlega publikacji ptzezjednostkq
samorzqdu terytorialnego, stosownie do art. 246 ust. 2 cyt. uptawy o finansach
publicznych, tj. na zasadach okreSlonych w ustawie z dnia 6 wrzeSnia 2001 r.

o dostqpie do informacji publicznej (t j Dz. U. 22014 r. poz.782 ze zm.).



s5

od niniejszej uchwaty sluzy odwolanie do Kolegium Regionalngj rzgr obrachunkowej

w warszawie, za po.rednictwem z";il Hio ;, siedllich, w terminie 14 dni od daty

jej dorqczenia.
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budZetowej Powiatu Minskiego'

3 zsodnos6 zakresu p i,,.Y:ffTl ",1?""T:

::\:"J'l'l' 
u;f n 2 cYt ustawY o rinansach

PrOf[t.V"h-o""n"l 
)tu'

4. zgodnoSc zaPlano
z obowiqzujqcYmi
zabezPieczenie reali

zadan zleconYch z 
orozumien,

ustawami, atakle za

5.przestrzeganiezasadustalonychW.arl..?22ust.l-3cyt.ustawyofinansach
puoticznylf,"'lr'"l"l,rr. 

-zo- 
u.t. 4 ustawy 

=i 
oni" 

'26 
kwietnia 2007 r'

ozarzqdzaniukryzysowy;iii.Dz'.|).22013r'poz.1166zezm.)p|zy
tworzeniu?t"*v'o6olnej i rezetw celowych'

6.zgodno5cpropo-n-owanychupowaznien.dlaorganuwykonawczego
, prr.p,J^mi'"rt. 212 usi.1, "i.88 

i art. 264 ust' 3 cyt ustawy o finansacn

PublicznYch,

7'zachowanie-wymaganejprawem,tj?tr242ust.lbyt.ustawyofinansach
publicznych.relagi."pT,no*".nvg|.oo.nooo*bieZqcychbudzetu
i ptanow'anych wydatkow bieZacych budZetu'

S.prawidtowo5cwskazania-przychodowi.rozchodowrownowazqcychwynik
finansowy budzetu - art. zfiiLt.2 cyl. ustawy o finansach publicznych'

g. zachowanie zgodnosci, o ktorej mowa w art. 229 cyt. Ustawy o finansach

publicznych,warto6ci'przylqiycl.rWprojekcieuchwatybudZetowel



z warto6ciami wykazanymi w wieloletniej prognozie finansowej, w tym co
najmniej w zakresie wyniku budzetu i zwiqzanych z nimi kwot przychod6w
i rozchodow oraz dlugu,

10. prawidlowo66 plan6w dochod6w rachunku dochodow jednostek o6wiatowych
oraz wydatkow nimi finansowanych,

ll.zgodnosc zastosowanej klasyfikacji budzetowej z przepisami rozporzqdzenia
Ministra Finans6w z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczeg6lowej klasyfikacji
dochodow, wydatkow, przychod6w i rozchod6w oraz Srodkow pochodzqcych
ze 2rodel zagranicznych (t.j. Dz. U.22014 r. poz. 1053 zezm.).

L Przedlozony do zaopiniovyania projekt uchwaly budzetowej na 2016 rok wraz
z uzasadnieniem spelnia wymienione wyzej kryteria.

Sktad Orzekajqcy przypomina, iZ kwestiq zabezpieczenia Srodkow
finansowych dla realizaqi pzez jednostkg samorzqdu terytorialnego zleconych jej
zadan publicznych, reguluje przepis art. 49 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku
o dochodach jednostek samorzqdu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015r. poz.513).
Dlatego teZ brak podstaw, aby w/w zadania jednostka samorzqdu terytorialnego
finansowala z wlasnego budzetq, chociaZby tymczasowo.

ll. W projekcie uchwaly budzetowej Powiatu Minskiego na 2016 rok zaplanowano
deficyt w wysoko6ci 5.154.790,00 zl, stanowiqcy ujemnq roznicg pomigdzy
planowanymi dochodami (122.822.417,00 z+) i planowanymi wydatkami
(127.977.207,00 z+), ktory zgodnie z badanym projektem uchwaty budzetowej
zostanie sfinansowany przychodami pochodzqcymi z zaciqgniqtych kredyt6w.
Zaplanowane 2r6dlo finansowania deficytu jest zgodne z art. 217 ust. 2 pkt 2 cyl.
ustawy o finansach publicznych.
Po uwzglqdnieniu ww. kredytu prognozowany wskaZnik sptaty dlugu Powiatu
Minskiego nie przekroczy dopuszczalnego limitu, o kt6rym mowa w art. 243 cyt.
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Majqc na uwadze powyzsze Sktad Orzekajqcy Regionalnej lzby
Obrachunkowej w Warszawie postanowif jak w sentencji uchwaty.

Pl-il2,r::!:Wfi .l it_-:1,,lcA

NEGIONALhIA i-Jt.lttOWA

!ff

ZESP6I V-'SIIOI-CACH
uf . n-r6[ds[iego 3$', lel' 63-282"15

- i;kIud,
r..c,EtU.h ij lttr.i

;ililli:, ri
i nri _i-i.J12,ri
,-J


