
Uchwala NrSi.535.2014
Skladu Orzekajqcego Regionalnej lzby Ohrachunkowej

w Warszawie z dnia 9 grudnia 2014r.

w sprawie opinii o przedlo2onym przez Zarzqd Powiatu Minskiego projekcie uchwaly
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Minskiego

na lata 2015-2021 .

Na podstawie art. 13 pkt 12, art. 19 ust. 2 i art. 20 ustawy z dnia
7 pa2dziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U.22012 r. , poz.
1113zezm.)wzwiqzkuzart.230ust.2pktliust.3ustawyzdnia2Tsierpnia2009r.
o finansach publicznych (tj Dz. U. z 2013 r, poz.885 ze zm.) - Sklad Orzekajqcy
Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie, Zespol w Siedlcach w osobach nw.
Czlonk6w Kolegium RIO:

Przewodniczqca Skladu - Ewa Wielgorska
Czlonkowie Skladu -'Jolanta Tomaszejk

- Teresa Wysokihska

uchwala, co nastqpuje:

Pozytywnie z uwagami opiniuje
uchwaly w sprawie Wieloletniej
2015 - 2021.

sl
przedlo2ony Wzez Zarzqd Powiatu Minskiego projekt
Prognozy Finansowej Powiatu Minskiego na lata

s2

Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjgcia oraz podlega opublikowaniu przez Powiat Minski
w trybie okre6lonym w art. 246 ust 2 w zwiqzku z art.. 230 ust. 3 cyt. ustawy
o finansach publicznych.

s3

Od niniejszej uchwaly sluzy odwolanie do Kolegium Regionalnej lzby Obrachunkowej
w Warszawie, za poSrednictwem Zespolu RIO w Siedlcach, w terminie 14 dni od daty jej
d0reczenia.

UZASADNIENIE

Projekt uchwaly w sprawie.Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Miiskiego na
lata 2015-2021 przedlozony zostal do Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie,
Zespol w Siedlcach drogq elektronicznq w dniu 20 listopada 2014 roku w trybie zarzqdzenia
Nr 742114 Zarzqdu Powiatu Minskiego z dnia 14 listopada 2014 roku wraz
z objaSnieniami przyjqtych wartoSci oraz wykazem przedsiqwziqc

Sklad Orzekajqcy dokonal analizy i oceny w/w materialow przyjmujqc nastgpujqce
kryteria:

- spelnienie wymogow 'konstrukcyjnych okreSlonych w art. 226-228 cyt. ustawy
o finansach publicznych, w tym w zakresie zawartego upowaznienia,
zgodno6c warto6ci przyjgtych w wieloletniej prognozie finansowej oraz budzecie
jednostki samorzqdu terytorialnego co do zgodnosci w zakresie wyniku budzetu
(ro2nicy pomigdzy dochodami a wydatkami budzetu j.s t ) i zwiqzanych z nim kwot



przychodow i rozchodow oraz dlugu jednostki samorzqdu terytorialnego
stosownie do tre6ci art.229 cyt. ustawy,
zachowanie wymow relacji okre5lonej w art. 242 cyt. ustawy, zgodnie, z ktorq
wydatki bie2qce nie sq wy2sze niz planowane dochody biezqce,
prawidlowoSc sporzqdzenia prognozy kwoty dlugu, stanowiqca czq56 WPF
w stosunku do okresu na ktory zaciqgniqto oraz planuje siQ zaciqgnqc
zobowiqzania,
spelnienie relacji zadlu2enia okre6lonego w art. 243 wlw ustawy, ktory precyzuje
dopuszczalny poziom zadlu2enia jednostki samorzqdu terytorialnego, jaki
wyznacza indywidualny wskaznik. Okre6la on relacjq splat zobowiqzan oraz
koszt6w ich obslugi do planowanych dochodow ogolem budzetu danego roku.

l. Przedlo2ony do zaopiniowania projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2021
wrazz objaSnieniami spelnia wymienionewy2ej kryteria z uwagami:

- w treSci badanej uchwaly WPF nalezaloby wskazac, i2 do tej uchwaly zalqcza siq
rowniez, jako zalqcznik nr 3, obja6nienia, do czego obliguje arI. 226 ust. 2 lit.a cyt.
ustawy o finansach publicznych. Sktad Orzeklqcy wskazuje r6wniez nie
nieprawidlowe oznaczenie ustgpow zawartych w S 1 tej uchwaly (1i 3),

- wyliczajqc prognozowana kwotq dlugu na 2015 rok przyjqto do wyliczenia
,,wykonanie 2014' co nie jest zgodnie z art.. 243 ust. 2 cyt. ustawy o finansach
publicznych i spowodowalo zanizenie ujqtej w badanym projekcie kwoty dlugu
o 10.000.000,00 zl. Sklad Orzekajqcy wskazujq, iz wspomniany art. 243 ust.2
dotyczy projektu wieloletniej prognozy finansowej, skladanego razem z projektem
budzetu na nastqpny rok. To znaczy,2e w badanej uchwale planowane wartoSci
wykazane w sprawozdaniu za lll kwartaly 2014 roku stanowiq podstawq do projektu
wieloletniej prognozy finansowej za 2015 rok,

- w badanej uchwale WPF wykazano w 2015 roku znaczny wzrost dochod6w z tytulu
podatkow i oplat (w 2015r. 5.491.757,00 zl., w 2012r.3.543.362,38 zl., w 2013r.
3.740.348,09 zl., plan za lll kw.2014r. 3.522.643,00 zl., wykonanie 2014r.
3.522.643,00 zl.) oraz z tytulu sprzeda2y majqtku (w 2015r. 2.650.000,00 zl.,
w 2012r. 446.195,22 zl., w 2013r. 5.057,20 zl., plan za lll kw. 2014 r. 1.071.571,00 zl
i wykonanie 2014r.330.206,00 zl ). Sklad Orzekajqcy przypomina , i2 ar1..226 ust. 2lil
a cyt. ustawy o finansach publicznych naklada obowiqzek dolqczenia do WPF
objaSniefi przyjqtych wartoSci, przy czym wskazac nale2y, iz obja6nienia powinny" dotyczyc wszystkich elementow prognozy. W zalqczonych objaSnieniach brak
odniesienia siq do przyjqtych wartoSci dochod6w i wydatkow budzetowych w latach
objgtych badanq prognozE z uwzglgdnieniem podzialu na biezqce i majqtkowe.
Wskazac nale2y, iz w planowanych dochodach Powiatu Mifskiego nastqpil wzrost
dochodow z tytutu podatkow i oplat w stosunku do 2014 roku o ponad 55% a
dochodow ze sprzedaZy majqlku o ponad 700o/o w stosunku do wykonania 2014 r
oraz ponad 147% w stosunku do planu lll kw. 2014 r. PodkreSlic nale2y, iz dochody
ze sprzeda2y majqtku sq jednym z podstawowych elementow przy wyliczaniu
wskaznika splaty zgodnie z art.. 243 ustawy o finansach publicznych. Dlatego nale2y
ze szczegolnq uwagq planowac wielko6c tych dochodow jak i pozostalych dochodow,
aby zachowac realnosc ich osiqgnigcia w prognozowanym okresie. Po zakonczeniu
roku budzetowego wskazniki splaty liczone sq do wielkoSci dochodow wykonanych.
Brak objaSnienia roZnic przyjqtych dla kolejnych lat (wskazanie przewidywanych
przyczyn i okolicznoSci wzrbstu bqdz spadku tych wielkoSci). PodkreSlic nale2y, i2

objaSnienia winny dotyczyc calego okresu objqtego WPF.
P rzekazane objasnien ia nie spelniajq podstawowych wymog ow ustawowych.



Przed uchwaleniem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2021 przez Radg
Powiatu Miriskiego, Skfad Orzeklqcy sugeruje dokonanie stosownych zmian.

Sklad Orzekajqcy wydajqc niniejszq opinig uwzglgdnil przyjgte w Prognozie
zalo2enia, i2 faktyczna kwota dlugu na koniec 2015 roku nie bgdzie wy2sza od wykazanej
w prognozie, jako przewidywane wykonanie oraz, 2e realizaqa dochodow budzetu Powiatu
Mifrskiego bgdzie przebiega6 na poziomie kwot prognozowanych.

Sklad Orzekajqcy wskazuje rowniez na konieczno6c stalego monitorowania stopnia
wykonania prognozowanych dochod6w oraz korekty WPF w przypadku braku mozliwo6ci
r ealizaQi dochodow na zalo2onym poziom ie.

Majqc na uwadze powy2sze Sklad Orzekajqcy Regionalnej lzby Obrachunkowej
w Warszawie postanowil jak w sentencji uchwaly.
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UCHWAT-A Nr Si.557.201 4
kladu Orzekajqcego Regionalnej lzby Obrachunkowej

w Warszawie
z dnia 16 grudnia 2014 roku

w sprawie sprostowania omylkiw opiniio przedlo2onym przez Zarzqd Powiatu Minskiego
projekcie uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Powiatu Miriskiego na lata 2015-2021.

Na podstawie art. 13 pkt 12, art. 19 ust. 2 i art. 20 ustawy z dnia
7 pa2dziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych ( t.j. Dz. U.22012 r. , poz. 1113
zezm. )wzwiqzku 2art-230 ust.2 pkt 1 iust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r, poz. 885 ze zm.) - Sklad Orzekajqcy Regionalnej lzby
Obrachunkowej w Warszawie, Zespol w Siedlcach w osobach nw. Czlonkow Kolegium RIO:

Przewodniczqca - Ewa Wielgorska
Czlonkowie - Jolanta Tomaszek

- Teresa Wysokiriska

na posiedzeniu w Zespole w Siedlcach u c h w a la, co nastgpuje:

Prostuje sig oczywistq omylkg zaistniala w uzasadnieniu do Uchwaly
Nr Si.535.2014 Skladu OrzekajEcego Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie
z dnia 9 grudnia 2014 roku zgodnie z tre6ciq uzasadnienia.

Uzasadnienie

W uzasadnieniu wskazano, i2 badany projekt Uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Minskiego na lata 2015-2021 przedlozony zostal do Regionalnej lzby
Obrachunkowej w Warszawie, Zespol w Siedlcach drogq elektronicznq ,,w dniu 20 listopada
2014 roku" a winno byc ,,w dniu 14 listopada 2014 roku" .

W pkt I wers drugizawartych uwag wskazano:
- ,,wyliczajqc prognozowana kwotq dlugu na 2015 rok przyjqto do wyliczenia ,,wykonanie

2014" co nie jest zgodnie z aft 243 ust. 2 cyt. ustawy o finansach publicznych i spowodowalo
zanizenie ujqtej w badanym projekcie kwoty dlugu o 10.000.000,00 zl. Sklad Orzekaiqcy
wskdzujq, i2 wspomniany art. 243 ust. 2 dotyczy projektu wieloletniej prognozy finansowej,
skladanego razem z projektem budZetu na nastqpny rok. To znaczy, 2e w badanej uchwale
planowane warToSci wykazane w sprawozdaniu za lll kwartaly 2014 roku stanowiq podstawq do
projektu wieloletniej prognozy finansowejza 2015 rok",

A winno byc
- ,,wyliczajqc prognozowana kwotq dlugu na 2015 rok przyjqto do wyliczenia ,,wykonanie

2014" co nie jest zgodnie z aft.243 ust.2 cyt. ustawy ofinansach publicznych ispowodowalo
zani2enie ujqtej w badanym projekcie kwoty dlugu o 1.000.000,00 zl. Sklad Orzekajqcy
wskazujq, i2 wspomniany arl 243 ust. 2 dotyczy projektu wieloletniej prognozy finansowej,
skladanego razem z projektem budZetu na nastqpny rok. To znaczy, 2e w badanej uchwale
planowane warloSciwykazane w sprawozdaniu za lll kwaftaly 2014 roku stanowiq podstawg do
projektu wieloletniej prognozy finansowej za 2015 rok".
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