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Regionalna lzba Obrachunkowa
w Warszawie, ZesP6l w Sledlcach
0&110 Sledlce, ul. Pilsudskiego 36
tol. (25) 632€2'1 5, 632€3-f3

UCHWALA Nr Si.365.2019
Skladu Orzekajqcego Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie
z dnia 29 listopada 2019 r.

w

sprawie wyraZenia opinii o projekcie uchwaly bud2etowej Powiatu Miftskiego
na rok 2020 wraz z uzasadnieniem, oraz o moZliwoSci sfinansowania

.

planowanego deficytu bud2etu na 2020 rok.

podstawie aft. 13 pkt 3, art. '19 ust. 2 otaz art. 20 ustawy z dnia
7 pa2dziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t. j. Dz. U. z 2019 r, poz.

Na

2137) w zw. z arl.. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2Q19 r. poz. 869 ze zm.) - Sklad Orzekajqcy
Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie, na posiedzeniu w Zespole w Siedlcach
w osobach nw. Czlonkow Kolegium RIO:

SO:
SO:

Przewodniczqca
Czlonkowie

- Ewa Wielgorska
- Kamil Krauschar
- Anna Olqdzka

uchwala, co nastqpuje:

s1

z

uwagami opiniuje przedlozony Wzez Zarzqd Powiatu Minskiego projekt
uchwaly bud2etowej Powiatu Minskiego na2O2O rok wraz z uzasadnieniem.
Pozytywnie

s2
Pozytywnie opiniuje mozliwoSc sfinansowania planowanego deficytu budzetu na 2020 rok.

s3
Opiniq, o ktorej mowa w S 1 niniejszej uchwaly stosownie do ad. 238 ust. 3 cyt. ustawy
o finansach publicznych, organ wykonawczy jednostki samorzqdu terytorialnego jest
obowiqzany przedstawi6 organowi stanowiqcemu przed uchwaleniem bud2etu.

s4

o ktorej mowa w $ 2 niniejszej uchwaly podlega publikacji przez jednostkq
samorzqdu terytorialnego, stosownie do art. 246 ust. 2 cyt. ustawy o finansach publicznych,
tj. na zasadach okre6lonych w ustawie z dnia 6 wrze6nia 2QO1 r. o dostqpie do informacji
publicznej (t. j. Dz. U.22019 r. poz. 1429).
Opinia,

s5
Od niniejszej uchwaly sluzy odwolanie do Kolegium Regionalnej lzby Obrachunkowej
w Warszawie, za po6rednictwem Zespolu RIO w Siedlcach, w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

UZASADNIENIE

W dniu 15 listopada 2019 r. do Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie,
Zesp6l Zamiejscowy w Siedlcach, przy Zarzqdzeniu Nr 261119 Zazqdu Powiatu Miriskiego
dnia 14 listopada 2019 r. wplynql projekt uchwaly budzetowej na rok 2O2Q wraz
z uzasadnieniem.

z

w

Sklad Orzekajqcy Regionalnej lzby Obrachunkowej
Warszawie, Zesp6l
Zamiejscowy w Siedlcach, dokonal analizy i oceny w/w materialow przyjmujqc nastqpujqce
kryteria:
1. okreSlonq w art. 238 ust. 1 cyt. ustawy o finansach publicznych terminowo6d
przedlozenia opiniowanego dokumentu,

2.

wypelnienie wymog6w, co do zakresu informacyjnego i szczeg6lowo6ci projektu
uchwaly bud2etowej itowarzyszqcych mu materialow, ustalonych przez Radg Powiatu
Ganryolitlskiego w sprawie okre6lenia trybu prac nad projektem uchwaly budzetowej,

3. zgodno6c zakresu projektu uchwaly budzetowej z wymogami

okre6lonymi

w aft. 211 ust. 5, art. 212, arl.214, arl.215, arl.216 ust. 2, art,217 ust.2, art.222,
art. 235 ust. 1, art.236 ust. 1 i 3 i art. 237 ust. 2 cyt. ustawy o finansach publicznych ocena kompletnoSci i sp6jno6ci budzetu,

4.

zgodnoS6 zaplanowanych 2rodel dochodow i kierunk6w ich wydatkowania
z obowiqzujqcymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczeg6lno6ci
zabezpieczen ie realiz aqi zadan wlasnych jed nostki samorzqd u terytorial ne go, zadan
zleconych z zakresu administracji rzqdowej i innych zadan zleconych ustawami,
a tak2e zadah realizowanych w drodze porozumieh,

5.

przestrzeganie zasad ustalonych w art. 222 ust. 1-3 cyt. ustawy o finansach
publicznych oraz aft.. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zazqdzaniu
kryzysowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1398) przy tworzeniu rezerwy ogolnej
i rezerw celowych,

6. zgodno66 proponowanych upowaznieh dla organu wykonawczego
z pzepisami art. 212 ust. 2, ar1. 258 i ar1. 264 ust. 3 cyt. ustawy o finansach
publicznych,

7. zachowanie -

publicznych

tj arL. 242 ust. 1 cyt. ustawy o finansach
planowanych dochod6w biezqcych budzetu

wymaganej prawem,

-

relacji

i planowanych wydatk6w biezqcych budzetu,

8.

prawidlowo5c wskazania przychodow i rozchodow r6wnowa2qcych wynik finansowy
budzetu - art.217 ust. 2 cyt. ustawy o finansach publicznych,

9. zachowanie zgodno6ci, o kt6rej mowa w art. 229 cyt. ustawy o finansach publicznych,
wartoSci przyjgtych w projekcie uchwafy budzetowej z wartoSciami wykazanymi
w wieloletniej prognozie finansowej, w tym co najmnibj w zakresie wyniku budzetu
i zwiqzanych z nimi kwot przychodow i rozchodow oraz dlugu,
10. prawidlowoS6 plan6w dochod6w rachunku dochod6w jednostek o5wiatowych oraz

wydatk6w nimi finansowanych,

z pzepisami rozporzqdzenia Ministra
dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczeg6lowej klasyfikacji dochod6w,
wydatk6w, przychod6w i rozchod6w oraz Srodkow pochodzqcych ze 2rodel
zagranicznych (tj Dz. U. z 2014 r. po2.1053 ze zm.).

11. zgodnoS6 zastosowanej klasyfikacji budzetowej

Finans6w

z

f.
Przedlozony do zaopiniowania projekt uchwaly budzetowej
z uzasadnieniem spelnia wymienione wyzej kryteria z nw. uwagami:

na 2020 rok

wraz

1) W $

4 projekty uchwaly w przychodach bud2etu

wykazano przychody w wysokoSci
15.694.570,- zl ti. ze splat udzielonych po2yczek w kwocie 4.000.00Q,- zl, zaciqgniqtych
kredytow w wysokoSci 9.200.000,- zl oraz wolnych Srodkow w wysoko6ci 2.494.570,- zl.
W rozchodach budzetu na lqcznq kwotq 8.600.000,- zl wskazano nastgpujqce tytuly: splaty
otrzymanych kredytow w kwocie 4.600.000, - zl oraz z tytulu udzielonych pozyczek w kwocie
4.000.000,- zl. W $ 11 ustalono lqcznq kwotq udzielanych w roku budzetowym po2yczek
kr6tkoterminowych do kwoty 4.000.000,- zl. Z badanego projektu wynika, iz badany budzet
jest budzetem deficytowym w wysokosci 7.094.570,- zl, kt6ry zostanie sfinansowany
przychodami pochodzqcymi z zaciqgnigtych kredytow (S 3) W uzasadnieniu do projektu brak
wskazania 2rodla finansowania udzielon ej z rozchodow pozyczki.

12

ust. 2 pkt 2 badanego projektu upowazniono Zarzqd Powiatu Minskiego do
dokonywania zmian w planie wydatkow migdzy rozdzialami i paragrafami w ramach dzialu,
polegajqcych na zmianach w planie wydatkow majqtkowych, z wyjqtkiem wprowadzenia
nowego zadania lub zlikwidowania zadania istniejqcego. Zgodnie z arl. 211 ust. 3 ustawy
o finansach publicznych rokiem budzetowym jest rok kalendarzowy. W zalqczonej do
badanego projektu Tabeli Nr 3 ,,Wydatki majqtkowe w 2Q20 r." ujgto zarowno zadania
jednoroczne jak i przedsigwzigcia wieloletnie.

2) W S

3) W S 12 ust.4 badanego projektu upowaznionoZarzqd Powiatu Miriskiego do udzielania
po2yczek krotkoterminowych do lqcznej kwoty 4.000.000,- zl. Sklad
Orzekajqcy wskazuje, iz zgodnie z ar1.12 ust. 2 pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorzEdzie powiatowym (t. j. Dz. U.22019 r. poz. 511 ze zm.) organ stanowiqcy ustala
m. in. maksymalnq wysoko6c po2yczek krotkoterminowych zaciqganych przez zarzEd w roku
budzetowym. W zwiqzku z powy2s.zym w/w udzielone upowaznienie jest bezprzedmiotowe.

w roku bud2etowym

5) W uzasadnieniu do badanego projektu wskazano, iz wydatki biezqce budzetu wynoszE
152.989.291,- zl podczas, gdy z projektu budzetu wynika kwota 152.789.291 ,- zl (g 1ust. 2 lit.
a).

6) W Zalqczniku Nr 6 ,,Dotacje udzielone w 2020 roku z budzetu podmiotom nalezqcym
i nienalezqcym do sektora finans6w publicznych" w cz. ll. 1 dotacje celowe dla jednostek
nienalezqcych do sektora finans6w publicznych w poz. 5 i 6 - dz. 852 rozdz.85230 S 2360,
w poz. 7 - dz. 852 rozdz. 85220 S 2360 oraz poz.9 - dz. 855 rozdz.85510 $ 2360 jak
i uzasadnieniu wskazano nazwy konkretnych podmiotow kt6rym zostanq udzielone dotacje.
W Tabeli Nr 2 ,,Wydatki budzetu powiatu na 2020 r." Ww wskazanych podzialkach
klasyfikacji budzetowej w kol. 4 wskazano dotacje celowe z bud1etu jednostki samozqdu
terytorialnego, udzielone w trybie aft. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie
zadah zleconych do realizacji organizacjom prowadzqcym dzialalnoSC po2ytku publicznego.
Sklad Orzeklqcy wskazuje, iz wskazanie konkretnego podmiotu spoza sektora finans6w
publicznych realizujqcego dane zadanie zamiast wskazania nazwy realizowanego zadania
wlasnego narusza arl. 215 ust. 1 w zw. z arl. 43 i arl. 221 ustaWy o finansach publicznych.
Majqc powyzsze na uwadze nale2y dokona6 stosownych zmian przed uchwaleniem budzetu
na 2O2O rok przez Radq Powiatu Mihskiego.

il. W projekcie uchwaly budzetowej Powiatu Mirlskiego na 2020 rok zaplanowano
deficyt budzetu w wysoko5ci 7.Q94.570,- zl, stanowiqcq ujemnq ro2nicq pomigdzy
zaplanowanymi dochodami bud2etu a wydatkami bud2etu. Planowany deficyt zostanie
pokryty zzaciqgniqtych kredytow.2rodlo sfinansowania deficytu zgodne jest
pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

z art.217 ust.2

Majqc na uwadze powyzsze Sklad Orzekalqcy Regionalnej
w Warszawie postanowil jak w sentencji uchwaly.
PRZE\,I
Regionalnej

EwaWielgirska

nkowej

