
UCHWATA Nr Si.i96.2014
Skladu Orzekajqcego Regionalnej lzby Obrachunkowej

w Warczawie
z dnia 23 kwietnia2014 r.

w sprawie wydania opini! o.pzedlo2onym pzez Zazqd powiatu Mifiskiego
sprawozdaniu z wykonania budietu za ZA13r.

Na podstawie art. 13 pkt 5 iart. 19 ust.2 ustawy z rlnia 7 pa2dziernika 1992r.
o regionalnych izbach obrachu r., poz. 1113 ze zm.), art. 267 ust.
3 w zw. z arl. 267 ust. 1 pkt 1 ZOOgr. o finansach publicznych (tj.
D<...U. z 2Q13 r. poz. 885 ze Regionalnej lzOy OOracnuntow6;
w Warszawie, w nw. osobach Cztonkow Korleg

Pzewodniczqca SO:
Czfonkowie SO:

Ewa Wielg6rska
Jolanta Tomaszek, Teresa Wysokiriska

sprawozdanie z wykonania bud2etu powiatu
Niniejsza opinia, mimo iZ ze vwglgd6w

e finansowej prowadzonej w ramach budzetu,
rawozdania pzepnowadzonego pod kqtem

UZAS|ADNIENIE

nej lzby Obrachunkowej w Warszawie Zespol
du Powiatu Minskiego z dnia 31 marca 2014r.
ia bud2etu Powiatu Mifskiego za ZOlg r.

w 2013 r.

W ocenie Skladu Ozekajqcego sprawozdanie zostalo spozqdzone w ukladzie
odpowiadaiqcym uchwalonemu przez Radq budzetowi na 2013 r.

w prawozdania pzedstawiono dochody i wydatkiw pelnej s i k'uclZetowej i zaprezentowano w uk+adzie: 
'ptan,

wykonanie' w dodatkowych taberach pzedstawiono m. in.sprawozdafl vv 2013 roku 2 oudzetu podmiotom nalezqcym do
1eklora,finans6w publicznych i spoza sektclra finans6w publicznycn orai *ytonunir ptanu
dochod6w i wydatk6w na zadania z zakresu adminisiracji zqdowej =t""on" jednostce
samozqd u terytorialnego od rgbnymi ustawami



Dane liczbowe zawarl.e w opir u sq zgodne z danymiwyKazanymi wsprawozdaniach budzetow, uzwielko6ciamizawarlymiw pzedlozonych sprawozdaniach budi poczqtku roku do dnia3lgrudnia 2013r. w dokumentach pzedloi:on

stki samozqdu terytorialnego za 2O1jr.,
uJqco:

Zobowiqzania wymagalne na dzieri 31 grudnia 2013 roku nie wystEpulq natomiastnaleznosci ogolem wynoszq 5.046.848,85 zl. Zaiegtosci wymagalne natomiait na 31 grudnia2013 roku wynoszq 610,591,36 zl. co stanowi 0,Sio/o oo wykoniny"r, Ju.r,ooo,

Wykonanie w 2013r. dochod6w budz
rocznego oraz wydatkow bud2etowych <

zmni-ejszenie planowanego deficytu bu
13.755,459,- zl, natomiast zrealizowany wy

z nale2nymi odsetkami nie mogla pzekrocz
bud2etowy, za6lqczna kwota dlugu na koniec
wykonanych dochod6w og6lem,

Dlug publiczny (stan zadlu2enia) jednostki samozqdu terytorialnego wgsprawozdania RB-Z - wyni6sl 16.830.195,3i6 zl, co stanowi 14,gi% *vronrnv.h dochodowog6lem.
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Biorqc pod uwagq tre66 powyzsz
ze sposobem realizacji przezZazqd powiatu
pzez Radg Fowiatu bud2etu na 2013r.
(opiniowany dokument) stanowi material
realizacji bud2etu i moze stanowic porlsta
merytorycznej oceny jego wykonania.

w zwiqzku zpotwy2szym postanowiono, jak w sentencji uchwary.

od niniejszej uchwaly slu2y odwolanig.{o Kolegium Regionalnej lzby obrachunkowej
y,J3':f:y,-e",:il?::".|j:y. rn Zespolu Rto w sieJicacrr, w terminie. ti ani od daryotzymania nin iejszej uchwa{y.
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