
UCHWAT-A Nr Si.1 55.201 5
Skladu Orzekajqcego Regionalnej lzby Obrachunkowej

w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2015 r.

w sprawie wydania opinii o przedlo2onym przez Zarzqd Powiatu Minskiego
sprawozdaniu z wykonania bud2etu za 2014 r.

Na podstawie art. 13 pkt 5 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pa2dziernika 1992r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tj Dz U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.), art. 267
ust.3 wzw.zart'267 ust. 1 pkt'1 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009r. ofinansach publicznych
(tJ Dz U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) - Sklad Ozekajqcy Regionalnej lzby Obrachunkowej
w Warszawie, w nw. osobach Czlonkow Kolegium RIO:

Przewodniczqca SO:
Czlonkowie SO:

Ewa Wielg6rska
Jolanta Tomaszek
Teresa Wysokiriska

przedlozone przez Zarzqd Powiatu Mifskiego sprawozdanie z wykonania budzetu Powiatu
Mihskiego za2014 r. opiniuje pozytywnie.
Niniejsza opinia, mimo i2 ze wzglqdow formalnych zawiera wybrane dane o gospodarce
finansowej prowadzonej w ramach budzetu, stanowi jedynie ocene przedlozonego
sprawozdania przeprowadzonego pod kqtem prawidlowo6ci sporzqdzenia tego dokumentu.

UZASADNIENIE

W dniu 31 marca 2015 r. do Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie Zespol
w Siedlcach wraz z UchwalE Nr 91115 Zarzqdu Powiatu Minskiego z dnia
30 marca 2015 r. wplynqlo sprawozdanie roczne z wykonania budzetu Powiatu Miriskiego za
2014 r. Jednoczesnie Sklad Orzekalqcy stwierdza, i2 Zarzqd Powiatu Minskiego wywiqzal siq
z wymogow okre6lonych w art. 267 ust. 1 pkt 2 i 3 cyt. ustawy o finansaCh publicznych,
zamieszczajqc w komplecie materialow sprawozdawczych, dla potrzeb Rady Powiatu,
sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespolu Opieki
Zdrowotnej w Mirlsku Mazowieckim za 2014 r. oraz informacjg o stanie mienia Powiatu
w 2014 r.

W ocenie Skladu Orzekajqcego sprawozdanie zostalo sporzqdzone w ukladzie
odpowiadajqcym uchwalonemu przez Radq budzetowi na 2014 r.

Dane liczbowe zawarte w opiniowanym sprawozdaniu sq zgodne z danymi
wykazanymi w sprawozdaniach budzetowych z wykonania budzetu z wielkoSciami zawarlymi
w przedlozonych sprawozdaniach budzetowych za okres od poczqtku roku do dnia
31 grudnia 2014r. w dokumentach przedtozonych RlO.

1. Uchwalony przez Radq Powiatu budzet, po uwzglgdnieniu zmian w ciqgu roku
przewidywal realizaqg dochod6w ogolem w wysoko6ci 118.666.672,00 zt

Dochody wykonano w kwocie 120.244.'422,69 zl, co stanowi 101 ,33 % planu,



z rego:
- dochody bie2qce zrealizowane zostaly w kwocie 117.247.84'1,83 zl na plan f 15.308.399,00
zl, tj. w 10'1,68 o/o,

- dochody majqtkowe zrealizowane zostaly w kwocie 2.996.280,86 zl na plan 3.358.273,00
zl,11. 89,22 oh.

2. Stan naleznoSci ogolem na 31 .12.2014r. wg sprawozdania z wykonania planu dochod6w
(Rb-27s) wynosil og6lem 639.556,62 zl, 11. 0,54 % wykonanych dochodow ogotem, w tym
zaleglo5ci wynosily 625.880,49 zl., natomiast nadplaty wynosily 21.345,35 zl, [1. 0,02 o/o

wykonanych dochodow ogolem.

3. Na podstawie sprawozdania Rb-N o stanie nale2no6ci oraz wybranych aktywow
finansowych stwierdzono, i2 na dzief 31.12.2014r. kwota wymagalnych naleznoSci wynosila
492.801,23 zl, z tego z tytutu dostaw towar6w i uslug - 209.109,34 zl.

4. Na podstawie sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiqzai wedlug tytulow dlu2nych oraz
gwarancji i porgczen ustalonq 2e na dziei 31 .12.2014r. Powiat posiada zobowiqzania
w wysokoSci 19.889.6'18,45 zl. Powyzsze zobowiqzania wynikajq z zaciqgnigtych kredytow
i po2yczek dlugoterminowych i stanowiq 16,54 % wykonanych dochodow og6lem.

5. Uchwalony przez Radg budzet, po uwzglqdnieniu zmian w ciqgu roku przewidywal
realizacjg wydatkow w wysokoSci 127.059.896,00 zl. Wydatki zrealizowano w kwocie
122.447.808,64 zl, co stanowi 96,37 7o planu, z tego:
- wydatki biezqce zrealizowane zostaly w kwocie 106.831.564,75 zl na plan 110.766.959,00
zl, [1. w 96,450/o,
- wydatki majqtkowe zrealizowane'zostaly w kwocie 15.616.243,89 zl na plan 16.292.937,00
zl, tj. w 95,85%.

6. Rok sprawozdawczy zamknql siq deficytem w wysoko6ci 2.203.685,95 zl na planowany
deficyt w kwocie 8.393.224,00 zl.

7. W sprawozdaniach nie stwierdzono przekroczei wydatkow budzetowych oraz nie
wystqpily zobowiqzania wymagalne, kt6re lqcznie z poniesionymi wydatkami przekraczalyby
plan wydatkow.

8. Wykonane wydatki biezqce na koniec roku budzetowego nie sq wy2sze od wykonanych
dochodow biezqcych, co oznacza, 2e zachowany zostal wymog okreSlony w art. 242 usI. 2
cyt." ustawy o finansach publicznych.

Biorqc pod uwagQ tre6c powyzszych ustalen, a tak2e informacje zwiqzane
ze sposobem realizacji przezZarzqd Powiatu Mifskiego zadah wynikajqcych z uchwalonego
przez Radg Powiatu budzetu na 2014 r. stwierdzono, 2e przedlozone sprawozdanie
(opiniowany dokument) stanowi material informacyjno-analityczny obrazujqcy sposob
realizaqi budzetu i moze stanowic podstawg dla organu stanowiqcego do dokonania
merytorycznej oceny jego wykonania.

W zwiqzku z powy2szym postanowiono, jak w sentencji uchwaly.

Od niniejszej uchwaly slu?y odwolanie do Kolegium Regionalnej lzby Obrachunkowej
w Warszawie za poSrednictwem Zespolu RIO w Siedlcach, w terminie 14 dni od daty
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